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Az alma
A foglalkozásokat tervezte: Sipos Edit
a fotókat készítette: Sipos Edit és Siposné Antal Tímea

Egri piros, Benedek Elek
kékalmája, Búzával érő,
Húsvéti rozmring ,
Pogácsa, Pázmány,Sárga
szépgvirágú, Téli arany
parmen, Csörgőalma,
Sikulai, Aggteleki véralma,
Aratóalma, Batul, Farmosi
alma, Beregi sóvári alma,
bőralma, Honti alma,
Kecskeméti vajalma,
Borízű alma

Sokféle almát termesztettek elődeink a Kárpát-medencében, amelyek közül
néhányat újra visszatelepítenek a kertekbe. Az alma a leghétköznapibb
gyümölcsünk. Szinte minden évszakban fogyasztjuk.
Ősszel, amikor az almát szüretlejük és hálát adunk a megtermett zöldségért,
gyümölcsért, érdemes egy kicsit nagyobb figyelmet szentelni az almának.
Olyan foglalkozásokat állítottunk össze, amelyekben az almát állítjuk a
középpontba. Szemléljük, ami egy különleges formája a világ megismerésének.
Ferenc pápa gondolatait azért helyeztük a füzetünk elejébe, mert pontosan megfogalmazza, azt amiért mi „ szemlélődő”- foglalkozások tervezünk és valósítunk
meg: „szemlélni annyit jelent, mint túllépni egy dolog hasznosságán. A szép
szemlélése nem annak kizsákmányolását jelenti: a szemlélés ingyenesség.

Kányádi Sándor

Felfedezzük a dolgoknak Isten által beléjük ültetett belső értékét”

Alma, alma
Alma, alma
piros alma,
odafönn a fán,
ha elérném,
nem kímélném,
leszakítanám.
De elérnem
nincs
reményem.
Várom, hogy a
szél
azt az almát,
piros almát
lefújja elém.

A Csodaalma meséje egy meseíró pályázatra készült és főszereplője a Húsvéti rozmaring nevű magyar almafajtánk, mert a pályázat kiírója a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium volt. mintha egy kertész képzőben lennénk, aztán „szóra is
bírjuk” az almáinkat.
A mi foglalkozásunkban szintén nagy szerepe van az almának, sőt annak is, amit a
szakirodalomban a Rozmaring almáról olvashatunk: a húsvéti ünnepi asztal étele
volt, vagyis tartogatták egész télen, a böjtben és Jézus feltámadásának ünnepén
ették meg. A mesénkben a Rozmaring alma „feltámasztja” a királylányt és a királyt
is… persze közben történik néhány különös dolog…
Végül egy különleges almáskertbe lépünk a mesénkkel, ahol valaki a fákkal
beszélget. Lázár Ervin meséjének feldolgozását gyászfeldolgozáshoz, halottak napjához kötődő gyerekfoglalkozásokhoz is ajánljuk.

RÉSZLETEK FERENC PÁPA KATEKÉZISÉBŐL (2020. SZEPTEMBER 16. )

„Ha valaki nem tanul meg megállni, hogy észrevegye és értékelje a szépet, nem meglepő,
hogy minden használati tárggyá és gátlástalan visszaélés tárgyává válik számára”
… Pedig közös otthonunk, a teremtett világ nem pusztán „erőforrás”. A teremtmények önmagukban értékesek, és
„mindegyik a maga módján Isten végtelen bölcsességének és jóságának egy-egy sugarát tükrözi” (Katolikus Egyház
katekizmusa, 339.). Ezt az értéket és ezt az isteni fénysugarat fel kell fedeznünk, és felfedezéséhez csendben kell
maradnunk, hallgatnunk kell, szemlélődnünk kell. A szemlélés is gyógyítja a lelket.
Szemlélődés nélkül könnyen kiegyensúlyozatlan és nagyképű antropocentrizmusba eshetünk, az „én” kerül mindennek a középpontjába, mely túlértékeli embervoltunk szerepét, és minden más teremtmény fölötti feltétlen uralkodóvá tesz bennünket. A teremtésről szóló bibliai szövegek torz értelmezése hozzájárult ehhez a téves elképzeléshez,
mely a föld kizsákmányolását és teljes tönkretételét eredményezi. Ragadozókká válunk, megfeledkezünk arról a
hivatásunkról, hogy az élet őrzői legyünk. Természetesen meg lehet és meg kell művelnünk a földet, hogy éljünk és
fejlődjünk. De a megművelés nem azonos a kizsákmányolással, és mindig gondoskodás kíséri: szántás és védelem,
megművelés és gondozás… Ez a küldetésünk (vö. Ter 2,15).
….Fontos visszanyerni a szemlélődő dimenziót, vagyis azt, hogy a földet, a teremtett világot ajándéknak tekintsük,
ne pedig olyasminek, amit haszonszerzés céljából ki kell zsákmányolni. Ha szemlélődünk, felfedezünk a többiekben
és a természetben a hasznosságuknál valami jóval nagyobbat.
Itt van a probléma lényege:
szemlélni annyit jelent, mint túllépni egy dolog hasznosságán. A szép szemlélése nem annak kizsákmányolását
jelenti: a szemlélés ingyenesség. Felfedezzük a dolgoknak Isten által beléjük ültetett belső értékét.
Amint azt sok lelki mester tanította, az égnek, a földnek, a tengernek, minden teremtménynek megvan ez az ikonikus képessége, ez a misztikus képesség arra, hogy visszavigyen bennünket a Teremtőhöz és a teremtéssel való közösséghez. Például Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyvének végén arra hív bennünket, hogy végezzünk
„szemlélődést a szeretet elnyeréséért”, vagyis vegyük fontolóra azt, ahogyan Isten néz teremtményeire és örül velük; és fedezzük fel Isten jelenlétét teremtményeiben, szabadon és kegyelemmel szeressük és vegyük gondjainkba
őket. A szemlélődés, mely gondoskodó magatartáshoz vezet bennünket, nem azt jelenti, hogy a természetet kívülről
nézzük, mintha mi nem lennénk beágyazva a teremtésbe. Aki így szemlélődik, nemcsak azon csodálkozik, amit lát,
hanem azért is, mert eme szépség szerves részének érzi magát; és azt is érzi, hogy őriznie, védelmeznie kell azt.
Egy dolgot nem szabad elfelejteni: akik nem tudják szemlélni a természetet és a teremtett világot, azok a
személyeket sem tudják szemlélni a maguk gazdagságában.
Nem szabad azonban egyesekre hagynunk azt, ami minden ember feladata! Mindannyian a „közös otthon őrzőjévé”
válhatunk és kell is válnunk, olyanná, aki képes dicsérni Istent teremtményeiért, képes szemlélődve nézni és
megvédeni az ő teremtményeit.
(Fordítás: Tőzsér Endre, forrás: magyarkurir.hu)

EGY TITOK FELFEDEZÉSE– TALÁLKOZÁS
A középpontba teszünk egy csomagot. Titoknak nevezzük.
A résztvevők a csomaghoz léphetnek és megtapogathatják, megsimíthatják a felszínét. Kibontani nem szabad. Minden, amit megtudtak vagy megsejtettek a csomagról, a tartalmáról a titkuk marad.
Mielőtt a kihajtanánk a kendőt, megkérdezzük a résztvevőket a tapasztalatikról.
Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy tudja-e hogy mi van a kendőbe
rejtve, hanem arra, hogy mit fedezett fel.
Kérhetjük, hogy szavak helyett mozdulatokkal adják a többiek tudtára.
A mozdulatokat megismételjük az egész csoporttal.
A kendőből a szemünk elé kerül egy kosár alma.
Megbeszéljük, hogy helyesek voltak-e az elképzeléseink?
Miben változtak az elképzeléseink?
Megtudtunk-e valami újat a titokról, miután a szemünk elé került?
Milyen színeket látunk?
Pontosan mennyi almánk van? Milyen kosár?... Kezünkből almát
formázunk. Levegőbe, földre almát rajzolunk az ujjunkkal.
ÉN ÉS AZ ALMÁM
A kosárból mindenki vehet egy almát.
Mindenkinél van egy alma, amit figyelmesen megnézhet,
megsimíthatja a felszínét, megszagolhatja.
A megfigyeléseinkről beszélgetünk.
1. Beszélj az almádról, mondj róla olyat, amit a többiek
nem vehettek észre rajta. Színei, formája, sérülései, szára, levele…
2. Beszélj az almád nevében. Elmondhatunk olyat, ami
nem látszik, mégis hozzátartozik az almánk történetéhez.: Egy fán
kezdődött az életem. Sok hozzám hasonló alma van. Szeretem a
napsütést…
El is játsszuk az a almánk életét.
Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést elmondunk és eljátszunk
egy versrészletet:
Van az én kertemben almafa sokféle, (körbemutatunk a teremben)
Ilyen szép egy sincsen. (levegőbe rajzolunk egy almafát)
Adta jókedvébe (magasba emelt kezünkkel meghajolnuk)
s vette kegyelmébe
Ezt a fát az Isten. (kört rajzolunk a fánk köré)
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3. Beszélj az almádról és rólunk emberekről! Miben hasonlítunk, miben különbözünk.
„Mi almák és ti emberek abban hasonlítunk/ abban különbözünk…”
ALKOTÁS

A kör szélére arany tortakartonokat teszünk és ráhelyezzük az almáinkat. Szeretnénk minden almának egy
különleges, szép helyet készíteni. Apró eszközök segítségével mindenki egy egyéni alkotást készít.

ÉRTELMEZÉS, REFLEXIÓ
Van az én kertemben almafa sokféle, (körbemutatunk a teremben)
Ilyen szép egy sincsen. (levegőbe rajzolunk egy almafát)
Adta jókedvébe (magasba emelt kezünkkel meghajolunk)
s vette kegyelmébe
Ezt a fát az Isten. (kört rajzolunk a fánk köré)
Elmondjuk a versünk egy a foglalkozáshoz átdolgozott változatát. Először magunkra mutatva,
aztán egy társunkkal párban, egymás felé fordulva, majd a körben egymás felé fordulva.
Van ebben a világban ember sokféle (körbemutatunk a teremben)
Ilyen szép egy sincsen (magunkra mutatunk)
Adott jókedvében (magasra emelet kezünkkel meghajolunk)
Fogadott kegyelmébe engem/ Téged/ Minket az Isten. (magunkra, párunkra, körben állókra mutatunk)
IMÁDSÁG
Hálát adunk, Istenünk, a teremtett világért.
Hálát adunk a
szépségért, a színekért, a sokféleségért, amit alkottál.
Köszönjük, hogy egy almában is képesek vagyunk csodáidat felfedezni.
Amen

A CSODAALMA CÍMŰ MESE FELDOLGOZÁSA FRANZ KETT MÓDSZERTANÁVAL

ÖSSZEGYÜLEKEZÉS
A foglalkozás vezetője körbesétál az összehajtogatott kerek terítővel és segítőket kér. 8-10 résztvevővel
széthajtogatják a terítőt, játszunk vele és a székkör középpontjába teszik. Minden segítő hív maga helyett valakit,
akinek átadja a helyét. A terítő közepére egy arany tornakarikát teszünk és az új segítőkkel kipróbálunk néhány
labdajátékot, ritmusjátékot.

TALÁLKOZÁS
1.

Minden résztvevőnek adunk néhány építőkockát és arra kérjük, hogy építőkockákból építsék meg egy nagy
és erős vár falait. Eljátsszuk: körbevesszük a terítőt és olyan szorosan állunk egymás mellé, mint a kövek a
vár falában.

2.

A vár helye: „ A vár egy nagyon szép országban áll, a vár körül élnek a király alattvalói. Szép házakban,
kertek közepén. „Ha van rá időnk, akkor spatulákból házakat is alkothatnak a gyerekek, ha nincs, akkor
csak egy szép almafát alkossanak, mert a vár körül egy szép almáskertje is van a királynak.
A MESE ELMONDÁSA

A várban egy bölcs és szigorú király lakott a kislányával, Málikával. A kislány volt a király szemefénye,
boldogsága, ám egy napon megbetegedett és senki nem tudott gyógyírt a bajára. A király kihirdette, hogy a a
lánya keze és a fele királyság jár annak, aki meggyógyítja Málikát. Így sem akadt jó orvosság., de a vár kapujában
naphosszat sorakoztak a mihaszna kalandorok. Egyszer a király megelégelte és kidoboltatta, hogy fejét véteti
annak, aki semmit érő orvosságot hoz a leánykájának. El is tűntek a kuruzslók a várból egy szempillantás alatt.
De a kislány nem lett jobban. Mindenki nagyon aggódott. Az egész országban azon tanakodtak az emberek, hogy
mi lesz a királylánnyal.
Épp almaszüret volt, amikor András a kiskertész meghallotta a felnőttek beszédét és azt mondat az édesapjának: Édesapám, vinnék Málika királylánynak az illatos Rozmaring almánkból. Mi is azt esszük télen, amikor
betegeskedtünk. Édesanyánk azt szokta mondani, hogy annak már az illatától is elmúlik minden baj.
- Eszedbe se jusson, fiam! Ha nem használt a sok orvosság, hogy használna az alma!
Hanem András csak szedett egy kosár almát és felvitte a
várba . A kapuig jutott, ahol az őr megállított.
Megtudakolta, hogy kinek és miért vinné a kosár almát.
Mivel nagyon fájt a foga a fele királyságra, egy csalt
eszelt ki. Elvette Andrástól az almát és nagyon vigyázva,
hogy senki meg ne lássa bevitte Málika szobájába. A
királylány éppen aludt.
Egyszer csak nagy felfordulásra lett figyelmes a vár
összes lakója. Málika szökdécselt be a trónterembe és
mindenki nagy meglepetésére kijelentette,hogy mióta
evett abból a csodálatos almából ,amit a szobájában talált
újra egészségesnek érzi magát. Kezdték rögtön keresni ,
hogy ki vitte az almákat Málika szobájába. Rövidesen
meg is találták az őrt, akit a király azonnal meg is
jutalmazott.
El is kezdték szervezni a koronázást és a lakodalmat. A király szabókat, cukrászokat, szakácsokat hivatott, hogy
minden időben elkészüljön. A királyi cukrász, amikor a trónterembe lépett, beleszippantott a levegőbe, a homlokára
csapva így kiáltott:
- Felséges királyom, hogy ez eddig nem jutott eszembe! Az András kertész illatos Rozmaring almájából fogom készíteni a lakodalmi tortát. Hiszen a rozmaring almától az ember szíve-lelke meggyógyul!
- Micsoda! -kiáltott a király– Az András kertészék almája! Hát, nem az ajtónálló őr hozta az almát?!
Na, most lett csak igazán nagy fölfordulás a várban. Előkeresték az ajtónállót, a király kikérdezte szegről végre,
majd elkergette, hogy keresse meg a kertészfiút, akitől az almát szerezte. Amikor András megérkezett, azt is kikérdezte.

Ekkor lépett a trónterembe Málika királylány. András, amikor meglátta, úgy meglepődött, hogy még köszönni is
elfelejtett. Málika ki is nevette: - Miféle legény vagy te, hogy még köszönni se tudsz!? András összeszedte magát
és azt válaszolta: - Azért nem köszöntem, mert én még ilyen szép lányt, mint te, sose láttam!
No, ettől meg a királylány szava akadt el ! Olyan piros lett az arca, mint a szép rozmaring alma!
A király látta, hogy minden a legnagyobb rendben van. Málika és András egy szempillantás alatt egymásba szerettek.
Meg is tartották a lakodalmat, Andrásnak aranyalmát adtak a kezébe, Minden ház udvarára almafát ültettek és a
mai napig mesélik, hogy hogyan gyógyította meg az illatos Rozmaring alma Málika királylányt.

ELMÉLYÍTÉS
Aranyalmát teszünk a házak és almafák közé, minden gyermeknek adunk egy almát, amit a kertjébe tehet.

REFLEXIÓ
- Gyógyító szavakat , jó kívánságot, áldást mondunk egymásnak:
„Azt kívánom neked, hogy legyen aki figyel rád és gondoskodik rólad!” „ Azt kívánom, hogy legyél bátor, mint
András kertész!.” „Azt kívánom, hogy legyél boldog!” …..
Tánc: Kathi Stimmer-Salzeder - Wag den Weg,
https://www.youtube.com/watch?v=7kzw5qGDUnk
Tánclépések: Körben állunk. Menetirányban 4 lépés előre, (csettintünk) 4 lépés hátra (csettintünk), 4 lépes a kör
közepe felé ( 4. lépésre taps), 4 lépés vissza.
Amikor a zene vált, akkor sétálgatunk a teremben és egymás szemébe nézünk, köszöntjük egymást. Majd visszaállunk a körbe és a 4x4 lépéssel táncolunk.

LÁZÁR ERVIN : NAGYAPA MEG A CSILLAGOK CÍMŰ MESÉJÉNEK FELDOLGOZÁSA
MEGÉRKEZÉS, ÖSSZEGYÜLEKEZÉS
Először magunkra mutatva, aztán egy társunkkal párban, egymás felé fordulva, majd a körben egymás felé fordulva elmondjuk:
Van ebben a világban ember sokféle (körbemutatunk a teremben)
Ilyen szép egy sincsen (magunkra/ társunkra/körbe mutatunk)
Adott jókedvében (magasra emelet kezünkkel meghajolunk)
Fogadott kegyelmébe engem/ Téged/ Minket az Isten. (magunkra, párunkra, körben állókra mutatunk)
TALÁLKOZÁS
ALMAFÁK
Minden résztvevőnek egy almát, egy arany tortakartont adunk. A tortakartonok segítségével egy szép kört alakítunk a székkörünkön belül és rátesszük az almáinkat. Mindenkit megkérünk arra, hogy egy szép almafát készítsen az almája köré. Ehhez zsinórokat, gyöngyöket, spatulákat, pálcákat adunk a számukra. Amikor elkészültünk
megbeszéljük, hogy mire van szüksége az almafáknak, hogy szépen fejlődjenek, jó termést hozzanak. Végül elmondjuk Benedek Elek versének a már ismert versszakát:
Van az én kertemben almafa sokféle, (körbemutatunk a teremben)
Ilyen szép egy sincsen. (levegőbe rajzolunk egy almafát)
Adta jókedvébe (magasba emelt kezünkkel meghajolnuk)
s vette kegyelmébe
Ezt a fát az Isten. (kört rajzolunk a fánk köré)
CSILLLAGOS ÉG
Kék kendőket adunk néhány résztvevőnek, akik egy társat keresnek maguknak. A kék kendőkből a körünk középpontjában egy nagy, kerek, összefüggő területet alakítunk ki. Néhány mozdulattal megmutatjuk a résztvevőknek, hogy szeretnénk, ha MA egy csillagos éggé változna a számunkra a középpont. Néhányan vagy akár mindenki odaléphet és alkothat egy-egy csillagot.
NAGYAPA ÉS A CSILLAGOK
Akiről ma mesélni fogok nagyon szeretett az almafái között sétálni...
Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan, mert fütyörészni szokott, és beszélget az
almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák majdnem mindig mosolygósak.
De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez
annak, aki tud almafául. Márpedig ők tudtak, Nagyapa is meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova
tűnik Nagyapa. Mert Nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott Nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt.
Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, de Nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt…
Még szerencse, hogy Mikkamakka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikkamakka majdnem mindent tud.
Avagy: majdnem tud mindent. Esetleg: mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka Nagyapa.
- Hát te nem tudod? – ámuldozott Mikkamakka.
– Nem – mondta Titti.
- Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
– Persze.

- Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
– Láttam, azok a hulló csillagok.
– És mindennap több is leesik. Igaz-e? – folytatta Mikkamakka.
– Igaz… Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? – ijedt meg Babó Titti.
– Na látod – mosolyodott el fölényesen Mikkamakka. – Azt gondolod, hogy mindennap kevesebb csillag van
az égen?
– Én aztán nem.
– Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
– Bár nem egészen értem – komorodott el Babó Titti. – Mindennap leesik egy csomó, még sincs kevesebb?!
– De nincs ám! Mert Nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat, a létráján fölmászik az égig, és
szépen visszaszögezi mindeniket.
Babó Titti szájtátva hallgatta Mikkamakkát, csak nagy sokára ocsúdott ámulatából.
– És mi lesz – kérdezte suttogva –, mi lesz, ha Nagyapa meghal?
– Ó, te bikfic – nézett rá megrovóan Mikkamakka –, hát nem tudod, hogy Nagyapa sohasem hal meg? Az lehet, hogy egyszer majd már nem jár ki az almafáival beszélgetni. Meg talán veled se beszélget, velem se. De
minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a
világ végezetéig.
Bizony, Babó Titti, ilyen nagyapád van!
Kis csendet tartunk.

ELMÉLYÍTÉS
Arra kérjük a résztvevőket, hogy egy csillagot, vagy létrát vagy bármi más egyszerű képet alkossanak, ami
arra vagy azokra a szeretteikre emlékezteti őket, aki már nincsenek velünk.
Csendes zenét kapcsolunk.

ÉRTELMEZÉS
Beszélgetés kezdeményezünk,
imádságot formálunk közösen
résztvevőkkel .
Az almáját mindenki elviheti
magával.

A foglalkozásban található mesék és versek forrása:
Benedek Elek: Szép kerek almafa. Megjelent a Kisbaconi versek kötetben.
Bérczessy Lajos: A CSODAALMA n.: Nálatok nőnek-e még égigérő paszulyok? Mesék nagyobbaknak Mirtse Zsuzsa (szerk.)
Föld Napja Alapítvány, 2009. 88-91.
Lázár Ervin: NAGYPAPA ÉS A CSILLAGOK. A Hétfejű tündér, Móra, 1973.
ESZKÖZÖK:egy kosár alma (minden résztvevőnek jusson és maradjon is a kosárban,barna vagy
drapp kerek terítő, arany karika, arany tortakartonok, építőkockák, spatulák, zöld zsinórok,
gesztenye, kék terítő, kék kendők, arany zsinórok, gyöngyök.
Munkánkról bővebben: FB: Franz Kett Pedagógia Műhely
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