
Sárkányölő Szent György

Téri-, síkbeli tájékozódás 

Felső tagozat



Szervusz!

Remélem minden rendben van veled, kedves családoddal, és
mindannyian egészségesek vagytok!

A következő pár oldalon megismerkedsz Sárkányölő Szent
Györggyel, az ő legendájával, és azzal, hogy Magyarországon
milyen vonatkozási vannak ennek a legendának.

Beszélek kicsit a sárkányokról, és igyekeztem olyan feladatokat
összeállítani neked ezzel kapcsolatban, ami felkelti az
érdeklődésedet, örömödet lelheted benne!
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Jó olvasást és munkát kívánok neked!



Sárkányölő Szent György

• Szent György (271 körül – 303. április 23.) római kori katona 
és keresztény vértanú. 

• Szentté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri

• Egyike a leghíresebb katonaszenteknek. 

• Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett 
több ország és város védőszentjeként is tisztelik. 

• Egyike a tizennégy segítőszentnek.
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Sárkányölő Szent György legendája

• A legenda szerint egy líbiai várost szabadított meg a 
sárkánytól, amely hosszú ideje tartotta rettegésben azt. 

• A középkorban a sárkány lefejezése a gonosz felett aratott 
győzelem jelképe lett, s egyben a fény ősi jelképeivel is 
összekapcsolódott.

• A sárkány elleni küzdelme a pogányok és a boszorkányok 
legyőzését jelképezte.
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Sárkányölő Szent György legendája

• Fokozatosan kialakuló legendájának végső formáját 
nagyjából a hatodik századra érte el, de ekkor még nem vált 
közismertté.

• Tisztelete Európában a középkorban volt a legerősebb: a 
lovagok oltalmazója, a zarándokok és a német lovagrend 
védőszentjeként tisztelték.
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Szent György-kultusz Magyarországon

• Az egyik első magyar vonatkozása, hogy a korona alsó,
úgynevezett bizánci részén az ő képe látható.

• Az első csanádi székesegyházat Gellért püspök Szent György
tiszteletére szentelte.

• A veszprémi Szent György-kápolna is a magyar György-imádatot
hirdette a középkorban.

• I. István, bolgárok elleni hadjáratából is Szent György ereklyéivel
tért haza.

• A középkorban számos nemzetségi monostor és templom
választotta pártfogójául.
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Szent György emlékezete

• Mind a keleti, mind a nyugati egyház vértanúját tiszteli benne.
• A világon számos földrajzi hely viseli nevét (pl. Szent György-hegy a

Balatonnál).
• Magyarországon számos helység van róla elnevezve (pl.

Dunaszentgyörgy) és sok templom védőszentje (pl. a soproni Szent
György-templom).

• Egy székesfehérvári kórház patrónusa is, mely a Dunántúl legnagyobb
kórháza.

• Ő a védőszentje többek között Angliának, Portugáliának, Aragóniának,
Katalóniának, Litvániának, Szerbiának, Görögországnak, Grúziának és
Etiópiának, csakúgy, mint Barcelona, Moszkva, London, Freiburg im
Breisgau, Ljubljana, Genova, Ferrara, Reggio Calabria, Isztambul és Bejrút
városainak.
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Szent György ünnepe

• Szent György-nap Európa nagy részén ősi pásztorünnep, az
állatok első kihajtásának a napja.

• Gonoszjáró nap, ezért a kerítésre, ajtókra tüskés ágakat
tesznek, hogy a boszorkányokat távol tartsák.

• Az állatokat – az ártó szellemek, a rontás elkerülése ellen –
Szent György-napi tűzön hajtják keresztül, hogy a füsttől
megtisztuljanak.
• április 23. – a keresztény egyházak többségében

• április 24. – Magyarországon és Csehországban
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Harmatszedés

Szent György napi népszokás

Április 24-én reggel kelj fel korán és menj ki a kertbe, udvarra
harmatot szedni! Ne vigyél edénykét, inkább egy köténykét,
vagy egy olyan ruhadarabodat ami nem baj ha nedves lesz! A
harmatos ruhadarabot a tejes fazékba csavard ki, hogy sok
vajatok legyen (meglegyen mindenetek). 
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Ültetés

Ezen a napon vetették el a kukoricát, babot, uborkát. Ha a
varjú nem látszott ki a búzából, jó termésre számítottak.

Palántázz egy kis uborkát, babot, paradicsomot, zöldségeket!
Segítséget itt találsz hozzá! Legyen egy saját kis kerted!

Bab (2:05 perctől 2:24 percig)
Paprika és egyéb zöldségek, gyümölcsök
További ötletek

Figyelj a sorrendre és a balról jobbra való haladási irányra!
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https://www.youtube.com/watch?v=vkbn499wsWc
https://www.youtube.com/watch?v=9CkHET7e_7k
https://www.youtube.com/watch?v=hiSRDBY_0i0


Hogyan győzd le a sárkányt!

Ahhoz, hogy valaki le tudjon győzni egy sárkányt jó erőben és
igen hajlékonynak, fürgének kell lennie. Ehhez sokat kell
edzeni, gyakorolni.

Ajánlok hozzá egy jó társas játékot, a Twister-t, ami
tökéletesen megfelel erre a célra, ráadásul egyáltalán nem
unalmas, és amihez bevonhatod a családtagjaidat is.
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Twister

Ha nincs ilyen játékod, te magad is elkészítheted. Nem kell
hozzá más csak 6-6 db zöld, sárga, kék és piros körlap, amit
papírból is ki tudsz vágni, és egy pörgettyű!
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Twister szabály

A játék során sorsolni kell, hogy a következő játékos melyik kezével vagy lábával
következik, és melyik színre fogja azt rakni.

• A játékosok (illetve célszerűen egy segítő személy) felváltva sorsolnak egy
végtagot (bal kéz, jobb kéz, bal láb, jobb láb) és egy színt.

• A játékos a kisorsolt végtagját egy szabad, kisorsolt színű körre helyezi. Ha a
megadott végtagja már olyan színen van, akkor nem kötelezően át kell
helyeznie másik körre. Ha nincs olyan színű kör, akkor nem kell semmit
csinálnia.

• Lehetséges úgy is játszani, hogy a két játékosnak közösen sorsolnak végtagot
és színt, így ugyanazt a lépést kell megtenniük.

• Amelyik játékos a kezein és lábain kívül más testrészét is a földre rakja (pl leül),
az kiesik a játékból. Az a játékos nyer, aki utoljára marad benn a játékban.
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Sárkányok nyomában

Ha szeretnél többet megtudni a sárkányokról akkor itt
olvashatsz a 10 legfenségesebbről, itt pedig arról, hogy a
magyar mesékben hogyan jelennek meg a sárkányok.

Neked is lehet saját sárkányod, ha letöltöd ezt az alkalmazást
az okos eszközödre. Letöltés után többféle sárkányból is
válogathatsz, és azonnal bárhol reptedheted a sárkányodat,
akár a lakásban, a kertben, vagy a lépcsőházban is, csak arra
figyelj, hogy senkire ne ijessz meg!
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https://nemharapa.blogspot.com/2012/07/top-10-legfensegesebb-sarkany.html
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1nyok_a_magyar_mes%C3%A9kben
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.odvgroup.dragonhologramlasercamera


Sárkányos kódolós színező

Pihenésképpen elkészíthetsz egy aranyos sárkányos színezőt.

A megadott kódoknak megegyezően kell kiszínezned a
megfelelő mezőket.

A következő oldalon megadott üres háló főbb vonalait rajzold
le egy négyzetrácsos füzetbe, és ott színezz.

Figyelj arra, hogy balról jobbra, fentről lefelé haladj a
színezéssel!

Kérlek, fotózd le a kész munkádat és küld el nekem!
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Sárkányos kódolós színező
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Kék B7, B8, B14, B15, B16, B17, B18, C4, C5, C7, C8, C9, C12, C16,
C17, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E4, E5, E6, E7, E8, E9, F4, F5, F7, F8,
F9, F10, F11, F12, F13, F17

Lila A9, A10, B10, B11, C11, H11, I10, I11, J9, J10, K8, K9, K10
L8, L9, M8

Kék G4, G5, G6, G7, G8, G9, G12, G13, G14, G15, G17, G18, H5, H6,
H7, H8, H12, H13, H14, H15, H16, H17, I13, I14, I15, I16, I17, J14,
J15, J16, J17, J18, K15, K16, L15, L16, M16, M17

Citrom C3, C13, C15, D2, D3, D11, D13, D15, E11, E13, E15, F15, G3, H2,
H3, H4

Piros C14, D10, D12, D14, D16, E10, E12, E14, E16, F14, F16, G16

Fekete C6, F6



Sárkányreptetés
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Ha még nem unod a digitális világot és egy kis játékra vágysz a 
számítógépen, akkor kattints erre a weboldalra, ahol egy duci, 
piros sárkánnyal kalandozhatsz egyre érdekesebb pályákon.

Figyelj nagyon, mert már a harmadik szinten megviccel majd a 
pálya, és az időd is vészesen fogy!



Jó munkát, élvezetes feladatmegoldást
kívánok neked! ❤
Remélem érdekes dolgokat tudtál meg 
Szent Györgyről és a sárkányokról!

Ha van kedved, küldd el nekem képekben,
hogy hogy sikerült az ültetés, és a 
játékokat megoldanod!
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Források

Weboldalak

• Sárkányölő Szent György

• Szent György legendája

• Harmatszedés

• Kódolós színező

Prezentáció háttér

• PNGTREE
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy
https://mult-kor.hu/20090424_mitikus_sarkanyolesekre_epult_szent_gyorgy_legendaja
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/kozossegi_informaciok_tara/jeles_napok/?article_hid=3723
https://www.jufleontine.com/wp-content/uploads/2014/06/Geheimgrafiek-nummer-7-Draak.pdf
https://pngtree.com/freebackground/chinese-style-ink-dragon-banner_1040063.html

