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Ez a projekt az élménypedagógia elveit követi, melynek történelmi gyökerei 
nagyon régi időkre nyúlnak vissza. A tanulás örömet jelentett, amikor a gyermek saját 
tapasztalatai alapján tanult. Néha háttérbe szorul az a fajta oktatás, ami nagyobb teret 
ad a személyes felfedezésnek, a személyes tapasztalatszerzésnek, a gyermek 
élményekben gazdag tanulási folyamatának.  

Ezt szeretnénk az „Erdei iskolákkal” a középpontba állítani, ahogy ezt az 
élménypedagógia is teszi.  Elsősorban nem oktatási, hanem nevelési felhasználásról 
van szó. Arról, hogy ne tantárgyakat tanítsunk, hanem valami olyant, aminek hitünk 
szerint messze nagyobb hasznát látja a gyermek, mint konkrét tárgyszerű tudásnak: 
egy szemléletet, egy együttműködési készséget, egy kommunikációs hajlandóságot 
adjunk át abból a célból, hogy a gyermek képes legyen párban, kis csoportban vagy 
nagyobb létszámú csoportban együtt dolgozni, létezni.  

Az a tapasztalatunk, hogy sajnálatosan háttérbe szorult az iskolák 
közösségépítő tevékenysége. Egy picit ezt is szeretné az élménypedagógia 
visszahozni, hogy közösen, csoportban dolgozva újra élménnyé váljon a tanulás, és 
újra élménnyé váljon a csoportban való lét, úgy hogy az fejlesztően visszahasson a 
gyerekekre.  
 
Célcsoport:  8-11 éves gyerekek 
Időtartam:  1 hét 
Produktum: portfólió (kézműves termékek: indián tipi, indián fejdísz, indián nyak-
lánc, indián nyíl, íj, álomfogó és mandala, totemoszlop) 
                                     
Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok, vendég előadók 
                    
 Cél:  A tanulók: 

– vegyenek részt egy képzeletbeli időutazáson. 
– az ismeretek szerzésén túl beleélhetik magukat az indiánok életébe.  
–  önálló ismeretszerzési készségének fejlesztése. 
–  könyvtár, szótárak és az internet önálló és „hasznos” használatának 

erősítése az indiánok eredetének, származásának kutatása által. 
– ismerkedjenek az indiánok törvényeivel, tanácsaival. 



– jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése. 
– szóbeli és az írásbeli szövegalkotásának fejlesztése. 
– szövegértő olvasásának fejlesztése az indiánokról szóló leírások, mesék, 

vicces történetek által. 
– tudják alkalmazni a tanult nyelvtani és helyesírási szabályokat.      
– a produktumok készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék, a mérés, 

tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése. 
 

Értékek:  Egy népcsoport életének, kultúrájának a megismerése. 
  
Érintett területek:  magyar nyelv és irodalom, matematika, ember és társadalom,  
művészetek, ének-zene, életvitel és gyakorlati ismeretek, testnevelés. 
  
Érintett kulcskompetenciák: 
személyes kompetencia:  életvezetési attitűdök 
kognitív kompetencia:  kommunikációs képességek, problémamegoldó képesség, 
lényegkiemelő képesség, kritikai gondolkodás, komplex információk kezelésével 
kapcsolatos képességek, eszközhasználat, mértékek alkalmazása, tervezés 
szociális kompetencia:  együttműködési motívumok, szokások, készségek, etikai 
érzék, esztétikai érzék, szervező képesség, társadalmi érzékenység, önértékelés 
  
Kommunikációs terv:  

Belső:+ faliújság: - fotó 
                     + tabló 

Külső: + köszönőlevelek 
  
Dokumentálás: 

–  fénykép 
–  videó 

  
Értékelés: 

– produktum értékelése 
– kooperatív csoportmunka értékelése 
– irányított beszélgetés 
– kiállítás  

  
 
 
 



ANYANYELV 
 

I. OLVASÓLAP: 
 

AZ INDIÁNOK 
Bevezető 

 
Indiánoknak az 

amerikai kontinens benn-
szülött népeit nevezzük.  

Jelenleg az amerikai 
kontinens lakosságának egy 
tetemes, de kisebb részét 
képezik.  

Elnevezésük Amerika 
középkori újra-felfedezésével 
és egy tévedéssel kapcso-
latos, nevezetesen, hogy 
Kolumbusz Kristóf azt hitte, 
hogy Indiát érte el, amikor a 
mai Dominikában partot ért. 
Amerikában bennszülött 
amerikai és az első nem-
zetek neveken is emlegetik 
őket. Más neveik: amerikai 
indiánok, amerindek, vörös 
indiánok. Az angol nyelvben 
az Indian szó indiánt és 
indiait egyaránt jelenthet, így 
az angol szó alakjában őrzi Kolumbusz tévedését, a magyar nyelvben azonban a két 
jelentés két szóalakra vált szét. 

Az esőtánc olyan indián rituális tánc, melyet eső előidézésére és a jó termés 
biztosítására mutattak be. 

A mai Amerikai Egyesült Államok délkeleti részén élő cseroki indiánok 
esőtáncának az esőcsinálás mellett az is célja volt, hogy megtisztítsa a földet a gonosz 
szellemektől. 

Az indiánok úgy vélik, hogy a természet egy nagy közösség, amelynek minden 
része kölcsönösen függ egymástól. Éppen ezért nem csak vigyáznak a természetre, 
hanem örömmel és csodálattal szemlélik annak szépségeit. 



 
II. OLVASÓLAP: 

 
EZ AZ EGYIK LEGŐSIBB BÖLCSESSÉG: 

 KÜLÖNLEGES INDIÁN TÍZPARANCSOLAT! 
 
 

 

1. Gondoskodj a Földről és 
tiszteld minden lakóját! 
 
2. Maradj hű a Nagy 
Szellemhez! 
 
3. Mutass tiszteletet 
embertársaid iránt! 
 
4. Dolgozz az egész emberiségért! 
 
5. Segíts és szeress, ahol szükséges! 
 
6. Tedd azt, amit jónak gondolsz! 
 
7. Gondoskodj tested és lelked jólétéről! 
 
8. Erőd egy részét fordítsd a világ jobbítására! 
 
9. Légy mindig igazságos és tisztességes! 
 
10. Vállald tetteid következményét! 
 



Persze mindegyik törzsnek (nemzetnek) megvoltak (vannak) a saját bölcsességei 
is: 
 
Lopott étel sosem tesz jólakottá. (Omaha indián nemzet) 
 
Evés előtt mindig legyen időd megköszönni az ételt. (Arapahó indián nemzet) 
 
Az igazság nem történik, hanem van. (Hopi indián nemzet) 
 
Minél többet adsz, annál több jó dolog történik veled. (Varjú indián nemzet) 
 
Nincs halál, csak világok változása. (Duvamis indián nemzet) 
 
Egyes felnőttek inkább gyermekekre hasonlítanak. Ők az igazi emberi lények. 
(Lakotah indián nemzet) 
 
Mikor egy idős ember beszél, légy csöndben és figyelj. (Mohawk indián nemzet) 
 
Ahol az igazság jelen van, nincs szükség sok beszédre. (Arapahó indián nemzet) 
 
Miért vennéd el tőlünk erőszakkal azt, amit szeretettel is megszerezhetnél? 
(Wahunsonacook) 
 
Messziről könnyű bátornak lenni. (Omaha) 
 
Az aki bűnt lát, és a kezét sem emeli, hogy megakadályozza, ugyanolyan vétkes, mint 
az elkövetők. (Omaha) 
 
Amikor megszülettél, te sírtál, és a többiek örültek. Éld úgy az életed, hogy amikor 
meghalsz, mindenki sírjon, de te örülhess! (Cherokee) 
 

Az indiánok felfogása szerint a Földanya mindenkié, és úgy kell 
vigyáznunk rá, hogy még a hetedik generációnak is át tudjuk 
adni a természetet a maga csodálatos adottságaival. 
 



 

III.  OLVASÓLAP: 
 

A DELFINFIÚ 
Indián mese 

 
A nagy víz partján, ott, ahol a jeges hullámok mossák a homokot, bőrsátrakban 

élt egy indián törzs. Az egyik fiúnak Kemanta volt a neve. Ez a Kemanta igen ügyes 
vadász volt, nemegyszer több rókát meg lámát ejtett el, mint a felnőtt férfiak. 

Ám a halfogásról hallani sem akart. Inkább segített az asszonyoknak a sátrak 
körül, és eltűrte, hogy a többiek csúfolják, mint hogy egyszer is a vízhez merészkedett 
volna. Mert félt a víztől. Még az esőcseppeket is sietve letörölte magáról, és a sátorba 
menekült, amikor a társai a rövid nyár egy-egy délutánján a tengerben fürödtek. A 
gyávaságot azonban mindenki megvetette. Kemantát hamarosan kerülni kezdték a 
törzsbéliek, már otthon sem volt maradása, így hát a falu szélén ütött föl magának egy 
sátrat, és oda vonult vissza magányosan. Mert ő maga is szégyellte a nyúlszívűségét. 
Legszívesebben meghalt volna szégyenében. Egy este aztán csoda történt. Álmodott-e 
vagy sem, ki tudja, ám a fekhelye mellett hirtelen egy öregember állott. A testét 
vastag pikkelyek fedték, a keze és a lába helyén uszonyok nőttek. 

– Ne félj tőlem! – nyugtatta a fiút a különös idegen. – A tenger szelleme 
vagyok, s azért jöttem, hogy segítsek rajtad. 

– Rajtam senki sem segíthet – felelte csüggedten Kemanta. – Félek a víztől, 
sohasem tanulok meg úszni. 

– Ha akarod, én megtanítalak rá – mondta az öregember. – Te leszel a legjobb 
úszó a vidéken. 

– Akarni akarom – bólintott a fiú –, de gyáva vagyok. 
– Sose törődj vele – biztatta az öreg –, itt ez a kagyló, reggel edd meg, aztán 

menj a partra, s meglátod, nyoma sem lesz a félelmednek! 
Azzal az öreg, ahogy jött, úgy el is tűnt egy szempillantás alatt, Kemanta pedig 

egyre csak azon tűnődött, vajon álom volt-e ez a látomás. Ahogy körülnézett, egy kis 
kagylót pillantott meg a földön. Pirkadatkor magához vette, fölnyitotta és megette. 
Aztán kifutott a tengerpartra. A hullámok halk morajlással csapódtak a fövenynek, 
előrefutottak, majd hirtelen, suhogva visszahúzódtak, hogy újult erővel 
ostromolhassák a partot. Kemanta egyet se gondolt, a vízbe gázolt, ráfeküdt egy 
hullámra, a teste mintha habkönnyű lett volna, mozdulatlanul tűrte, hogy a víz 
magával sodorja. 

A halászok már indulásra készen álltak a kenuik mellett és dermedten nézték a 
habokba vesző fiút. 

– Ez Kemanta! – kiáltották rémülten. – A vesztébe rohan, hiszen úszni sem tud. 
Ám ekkor egy hullám hátán fölbukkant újra a fiú, vidáman lubickolt, játékosan le- s 
fölmerült a tajtékban. S ahogy ki-kisodorta a hullám, a halászok döbbenten látták, 
hogy Kemanta teste megváltozott. A bőre megkeményedett, a feje megnyúlt, a keze és 



a lába uszonyformájú lett, kecses testű delfinné vált, s önfeledten lovagolt a 
szeszélyes hullámok tetején. Az emberek mind a partra futottak, és finom falatokat 
dobáltak be neki. Attól a naptól fogva ki sem jött többé a vízből, ott úszkált a part 
közelében, elkísérte útjukon a halászokat, s bőséges zsákmányt hajtott a hálóikba.  

Az emberek pedig úgy látták, mintha a fickándozó delfin néha kiugrott volna a 
vízből, pedig csak a tengeri szellem játszott vele, s jókedvében föl-földobta a 
magasba... 

 
 
 
 

Szorgalmi – olvasni: 
 

A kolibri házassága /maja mese/ 
Miért lakik a tatu a föld alatt? /popoloka mese/ 
A falánkság büntetése /azték legenda/ 
A delfinfiú /ona legenda/ 
A hűséges Ixtlia /azték legenda/ 
Zöld madár /mixték legenda/ 
Az igazságtevő kócsagmadár /amazóniai mese/ 
A madárrá változtatott leány / amazóniai mese/ 
A fecskemadár fészke /maja legenda/ 
A teknősbéka és a tűzgyújtás tudománya /taulipang legenda/ 
A kígyókirály és az éjszaka egyezsége /munduku mese 
A tollaskígyó búcsúja /tolték legenda 

 
(Szabó Éva : Amiről az indiánok mesélnek / válogatás közép- és dél–amerikai 
mesékből és legendákból / című munkatankönyve alapján)  



IV.OLVASÓLAP: 
 

INDIÁN VICCEK 
 
 
 

Szabadságon 
- Hogy hívják a szabadságon lévő 
indiánt? 
- ??? 
- Üdülő Bika. 
 
A vegetáriánus jelentése 
A "vegetáriánus" egy ősi indián szó. 
Jelentése: "rossz vadász". 
 
Indián 
- Hogy hívják a gyors indiánt? 
- ??? 
- Igyek Szem. 
 
Síneken 
- Mit hall az indián a síneken? 
- Szörnyet... 
 
Halott indián 
- Hogy hívják a halott indiánt? 
- Már sehogy... 
 
A kiszáradt folyó 
- Miböl veszi észre az indián, hogy 
kiszáradt a folyó? 
- ??? 
- Porzik utána a kenu. 
 
Bumeráng 
- Mibe bolondult bele az öreg indián? 
- ??? 
- El akarta dobni a régi bumerángját. 

Indián benzinkutas 
- Hogy hívják az indián benzinkutast? 
- ??? 
- Töltőtoll. 
 
Inka 
- Hogy kell ragozni az indiánt? 
- ??? 
- Inka, inkább, leginkább. 
 
Kövér indiánlány 
- Hogy hívják a kövér indiánlányt? 
- ??? 
- Pocakhontas! 
 
Lóbőr 
- Mire használták az indiánok a 
lóbőrt? 
- ??? 
- Abban tartották a lovaikat. 
 
Kamion 
- Hogy állítja meg az indián a 
kamiont? 
- ??? 
- Rálép a fékre! 
 
Indián temető 
- Mi a neve az indián temetőnek? 
- ??? 
- Tolltartó. 
 

 
 



Uff! 
Két indián ül a folyóparton. Eltelik egy óra, mikor az öreg indián megszólal: 
- Uff! 
A fiatal indián felpattan, beleugrik a vízbe. Átúszik, majd vissza. Leül az öreg 
mellé és hallgat. 
Újabb óra múlva ismét megszólal az öreg: 
- Uff! 
A fiatal felpattan, ugrik, vissza, és hallgat tovább. 
Újabb óra múltán szól az öreg: 
- Uff! 
A fiatal indián dühösen válaszol: 
- Uffon most már maga, én már ufftam eleget! 
 
Időjárás 
Egy rendező elmegy az indiánokhoz filmet rendezni. Egyik nap megkérdezi az 
indián varázslót, hogy milyen idő várható mára. 
Az indián így felel: 
- Ma meleg lesz! 
Másnap ismét megkérdezi a rendező, hogy milyen idő lesz. 
Az indián azt mondja: 
- Esős idő várható! 
Másnap már a sajtóval jön, hogy az egész világ hadd lássa, létezik egy indián aki 
meg tudja mondani az időjárást! 
- Na és ma milyen idő várható? 
- Azt sajnos nem tudom megmondani! 
- És miért nem, talán mert nem egyedül jöttem? 
- Á, dehogy, csak elromlott a tévém, és nem láttam az időjárásjelentést! 
 
Jönnek az indiánok 
Amerikai katona őrt áll az erőd tetején. Egyszercsak lekiabál a parancsnoknak: 
- Parancsnok úr, jön két indián! 
- Barátok, vagy ellenségek? 
- Valószinüleg barátok, mert együtt jönnek! 
 
Indiánok a tűz körül 
Az indián család ül a tűz körül. A kicsi egyszercsak piszkálni kezdi a tüzet. Rászól 
az apa: 
- Kisfiam! Ne bántsd a telefont! 
 
 



Mexikói nyaralás 
Egy fickó hazajön a mexikói nyaralásáról, és a barátainak élményeiről mesél. 
- Szörnyű dolog történt ott... Képzeljétek a helyzetet: indiánok jobbról, indiánok 
balról, indiánok előttem, indiánok a hátam mögött... 
- És mit csináltál? 
- Mit? Megvettem az egyik takarót, amit árultak. 
 
Lövések 
Az öreg indián a fiával eltéved a sivatagban. 
- Fiam, adjál le egy lövést, hátha meghallja valaki! 
- A fia lead egy lövést, de semmi válasz. 
- Mennek tovább, majd néhány óra múlva az öreg újra mondja: 
- Fiam nagyon fáradt vagyok már, adj le még egy lövést, hátha meghallja valaki! 
- A fiú megint lő egyet, de most sincs válasz. 
Tovább mennek, az öreg alig vonszolja magát, és megint megszólal: 
- Fiam, nem bírom tovább, mindjárt meghalok, adj le egy utolsó lövést, hátha 
meghallja valaki! 
Mire a fiú: 
- Nem tudok többet lőni apám. Elfogyott a nyílvesszőm! 
 



Gondolkodó indián: 
- Hogy hívják a gondolkodó indiánt? 

- AGYALÓ... 
 

Anyanyelvi játékok 
 
 
1) Az amerikai kontinens bennszülött népeit indiánoknak nevezzük. A kereszt-
rejtvény megfejtése elárulja hogyan nevezik másként őket. 
 
 
 1. fúvós hangszer  
 2. kötél 
 3. kiállítás 
 4. fakopáncs 
 5. kutyafajta 
 6. kávéscsésze 
 7. déligyümölcs, főleg narancs leve 
 8. fénymásoló 
 9. ly-nal kezdődő szó 
 
 
 Megfejtés:   ___________________________  
 
2) Az indiánok törzsekben éltek. Az alábbi feladatok megfejtésével  egy-egy 
indián törzs nevét ismerheted meg.  
 
a)  Húzd alá minden sorban a kakukktojást! Olvasd össze ezek kezdőbetűit!  
 

 ablak, ajtó, ad, asztal 

 pék, por, pár, pajta 

 akad, halad, marad, fakad 

 disznó, tehén, csikó, kecske 

 Megfejtés:   ___________________________  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          



b) Keresd a szavak rokonértelmű párját! A rokonértelmű szavak kezdőbetűiből egy 
indián törzs nevét olvashatod ki.   
 
 ének –  
 élelem –  
 rest –  
 forma –  
 piros –  
 gally –  
 murok –  
  
 Megfejtés:   ___________________________  
  
c)  Keresd a szavak ellentétes párját! A kezdőbetűkből ismét indián törzset kapsz! 
 
 borús  –  
 magas –  
 nagy –  
 buta –  
 tehetségtelen –  
 engedékeny –  
  
 Megfejtés:   ___________________________  
   
 d)  j vagy ly? 
    A j-s szavak kezdőbetűit összeolvasva újabb indián törzs nevét tudhatod meg. 

i...edt, ibo...a, harká..., ricsa..., fo...ó, kirá…, ola…,  osztá…, ka...a, só...om, 
gereb...e, é...szaka, furu...a, go...ó, za...   
 

   Megfejtés:   ___________________________  
 
e) Írj minél több szót a függőlegesen írt törzs nevének betűivel! 
 sz ..................................................................................................................... 
 i ........................................................................................................................ 
 ú .......................................................................................................................  
  



3) Az indiánok magukat, de a környezetükben élő fehér embereket is jellegzetes 
tulajdonságaikról nevezték el. Húzd össze a szavakat a párjukkal és ilyen neveket 
kapsz. Gondolkodj el, vajon milyen embert rejtett egy-egy név. 
 Bőr szív 
 Sólyom ölő 
 Nyom  víz  
 Szikla  szem 
 Medve hegy 
 Méh víz 
 Vad harisnya 
 Nyíl  kereső 
 Édes vadász 
 Sós ölő 
 
Mit gondolsz, téged hogyan neveztek volna? Írd le! 
 
 Az én indiános nevem : ___________________ 
 
4) Az indiánok jellegzetes foglalkozása a bölényvadászat volt. Keress a 
bölényvadászat szóban minél több értelmes magyar szót! 
 
  ................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................  

 
 



MATEMATIKA és TERMÉSZETISMERET 
 

1. Ha két indián két perc alatt két nyilat lő ki, akkor tíz indián tíz perc alatt hány 
nyilat lő ki? 
2. Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét és mind a kilencszer írás lesz 
akkor hány százalék az esélye, hogy tizedikre fej lesz? 
3. Egy kosárban öt saru van. A sarukat úgy kell elosztani öt indián között, hogy 
mindenki kapjon egy sarut és a kosárban is maradjon egy. Hogyan csinálnád? 
4. A folyó egyik partján áll az indián. A túlsó oldalon van egy barackfa. Hogy 
megy át a másik oldalra nyáron? Van egy csónakja, így át tud evezni. Télen, hogy  
megy át barackot enni? A folyó befagyott így nem tud csónakkal menni…. 
5. Meghalt az öreg indián. Végrendelete szerint a két fia közül az örökli mesés 
vagyonát, amelyikük lova egy verseny során leglassabban ér a legközelebbi 
óceánpartig. A végrendelet felolvasása után a két fiú lóra pattant, és gyors iramban 
elindult az óceán felé. Miért? 
6. Hat lába van, mégis megbotlik mi az? 
7. Hány feje van egy indiánnak? 
 
(Megoldások: 
1. Ötven nyilat lőnek ki, mert egy indián egy nyilat két perc alatt tud kilőni. 
2. 50% az esélye. A feldobások függetlenek egymástól. 
3. Egyik indián  a saruval együtt a kosarat is megkapja. 
4. Sehogy. Télen nem terem barack. 
5. Mindegyik a másik lován ült. 
6. Indián a lován. 
7. Fej + 2 Kézfej + 2 Lábfej = 5) 
 
 
Indián/matematika/játék 
(Állítólag ezt a játékot tanították meg az indiánok az újvilágba érkezőknek, mi 
pedig a számolás, számlálás gyakorlására használtuk fel.) 
Eszközök: fogpiszkáló/spatula, néhány szem gesztenye/mandula/kavics, nagy tál 
Előkészületek: a termésünk vagy kavicsunk egyik oldalára karcoljunk egy X-et. 
Játék leírása: Először is állapodjunk meg hány körből fog állni a játékunk, majd 
tegyük a terméseinket vagy kavicsokat egy nagy tálba. Rázzuk meg jól, majd 
számoljuk meg hány X-et látunk, vegyünk el annyi fogpiszkálót és a tálat adjuk 



tovább a következő játékosnak. Az utolsó kör végén összesítsünk és nézzük meg ki 
szerzett több fogpiszkálót. (A játék kiterjesztéseként a fogpiszkálók számát 
szorozhatjuk, adhatunk hozzá, vonhatunk ki belőle….Pl. Add a szerzett 
fogpiszkálóid számához a legnagyobb egyjegyű számot! ) 
 
 
Érzékszervek fejlesztése 
 

     
 

 
1. Az indián falu Fő terén kukoricát és babot válogathattak szét a gyerekek a 

kis mozsarakba. 
 

2. A kis indiánsátrakba, pagodákba beülve, fűre letelepedve pihentek, 
beszélgettek a gyerekek. 

 



JÁTÉK ÉS MOZGÁS 
 

Vadászat, nyomolvasás: 
 
Köztudott, hogy az indiánok híres és jó nyomolvasók voltak, ezért különböző 
állatok lábnyomait helyeztük el az udvaron, melyeket ha a gyermekek végig 
követtek, megtalálták az elrejtőzött állatok képeit. 
A vadászat napján bölényt keresünk és vadlovakat fogunk be. 
Az indiánokhoz hasonlóan, mi is nyomolvasók és vadászok voltunk. Először a 
bölényt kellett megtalálni majd lenyilazni. Tudjuk, hogy egy párosujjú patásról van 
szó, ezért ilyen nyomok (két cseppforma egymás mellett) vezetnek az állathoz. 
Ha ez sikerült, jöhet a vadlovak befogása. Jobb híján egy falovacskát tettünk ki a 
kertbe és ezt kellett lasszóval elkapni. (Egy faló ugye nem fog elszaladni, így sem 
lesz könnyű feladat. Főleg, hogy előtte saját kezűleg készítettük el a lasszót, 
éppúgy, mint a nyilakat és íjat.) 
 
A bölényvadászatot egy bölényre történő célba dobással  is szimbolizálhatjuk. 
Ugyancsak célba dobás volt a feladat a totemoszlopra történő karikákkal való 
dobásnál. 
 
 
 
Indián rönkjárás: 
 
Kellékek: egy hosszú fekvő farönk vagy tornapad, vagy kötél. 
Előkészület: minden játékos kap egy számot, egytől felfelé sorban. A játékosok 
számsorrendben felállnak a farönkre. 
Feladat: az egyes számú játékosnak helyet kell cserélnie az utolsóval, anélkül, 
hogy bárki lelépne vagy leesne a farönkről. Ha sikerült, a kettes számú játékos 
cserél helyet az utolsó előttivel és így tovább, amíg mindenki helyet nem cserélt. 
Nehezíthetjük a játékot azzal, ha megkérjük a gyerekeket, hogy ne beszéljenek 
egymással, hanem csak mutogatással kommunikáljanak. 
Kinek szól a játék: kisiskolásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek 
Játék helyszíne: szobai játék, kerti játék 
Játék típusa: ügyességi játék, vicces játék, kismozgásos játék 



KÉZMŰVES ÖTLETEK 

 
Miket készítettünk? 
Először is, mindenkinek kellett indián ruha, ékszerek és fejdíszek. Kellettek 
fegyverek pl. tomahawk, nyílvesszők és íjak, lasszó, kell álomfogó és totemoszlop, 
tipi és persze békepipa. Megismerkedtünk az indián zenével, indián mesével és 
labdajátékokkal. Voltak kisebb nagyobb, könnyebb nehezebb feladatok, és aki 
valamennyiben jól helytállt, a tábor végén elnyerte az „Aranytoll” elismerő 
oklevelet. 
 

 
 
 
 
Fegyverek 
Mint tudjuk, az indiánok életének a harc és a vadászat mindennapi, fontos része 
volt. Ehhez jellegzetes fegyverek tartóztak. Ilyenek többek között a tomahawk, a 
nyílvessző, az íj, a dárda és a lasszó.  Mintát készítettem, mely alapján közösen 
készítettünk mindegyikből bőven és használni is fogjuk. Baleset kizárva, hisz a 
tomahawk feje papírból, a dárda műanyagból lesz. Az állatoktól sem kell félni, 
mert a vadló fából, a bölény dobozokból készült. 
 

.  
  
 
 



Álomfogók, ékszerek 
Az indián hagyományoknak megfelelőn álomfogót, más néven az álomcsapdát 
készítettünk, mely a nép kultúrájában nagy jelentőséggel bírt. Ez egy kézzel 
készült tárgy, aminek alapját fűzfából készült karika adja, melyre laza hálót kell 
szőni. Ezt régen személyes, illetve szentelt kiegészítőkkel, például madártollakkal 
vagy gyöngyökkel díszítették. Nem élt örökké, éppen kiszáradásával jelezte, hogy 
a gyermek átlépett a felnőttkorba. Az indiánok hittek abban, hogy az álomfogó 
kiszűri a rossz álmokat. Mi hitt nélkül is nagy lelkesedéssel készítettük. Ez egy 
igazi, vakációra, gyereknek való, barkácsolós munka, épp úgy, mint az 
ékszerkészítés. Elrontani nem lehet. 
 

 
 
 
 
Totemoszlopok, tipik 
Táborunk első napján elkészítettük a jellegzetes indián sátrat vagyis 
tipit, és a totemoszlopokat, hisz ezek központi szerepet fognak 
betölteni az egész tábor ideje alatt. Nem mintha tipikben kívánnánk 
lakni, vagy a totemoszlopoknál imádkozni, de szerepjátékra kiváló 
lesz, és e nélkül nem indián az indián.. 
 
 
 
 
 



Nyakékek készítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kisdob készítése 
 

 
 

 

 
Indiánportré kézlenyomattal    Tipi magokkal -kollázs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fejdíszek készítése  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZENE ÉS MOZGÁS 
 
 

Javasolt dalok (az énekek szövegét megtanultuk, majd táncoltunk a dallamra az 
esti tábortüzeknél): 
 
Molnár Orsi: Indián esőtánc 
Bodnár Attila:Tíz kicsi indián 
Kerek Mese: 10 kicsi indián 
 
 
Zenehallgatás: indián fuvola zene 
 
 
Javasolt film: 

 Szilaj, a vad völgy paripája 

 
Az i–re a pontot a tábor utolsó estéjén tartott INDIÁN –DIVAT BEMUTATÓ tette 
fel, melyen mindenki a saját maga által készített ruhát, ékszereket viselte. 


