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1. Magyarország leggyakoribb fái, hasznuk (ppt) 

- Tölgy: Készítenek belőle bútorokat, hordókat, parkettát, használják épület-, 

talp- és bányafának. 

- Bükk: Minden szerszámmal jól és könnyen megmunkálható. Nagyon 

sokoldalúan használható faanyag. Bútor-, épület- és szerkezeti fának, bánya- és 

talpfának, farost- és rétegelt lemez készítésére, papír- és faszéngyártásra 

alkalmas. Kiváló tűzifa. 

- Kőris: Kedvelt sportszerfa: sí, evező, szánkó, ütőfák, gerely, dákó, bordásfal 

készülhet belőle. A habos és madárszemű kőrist a bútoripar kedveli. A jármű- és 

vagonépítésben főleg a hajlított részekhez használják. 

- Fenyő: A növény legtöbb részét hasznosítja a feldolgozóipar, beleértve 

az illóolaját is. 

Tobozukat a virágkötészet használja, díszértékük miatt sok fajuk, fajtájuk 

dísznövény. A megkövesedett fenyőgyantát borostyán ékszerként használják, 

de régebben készültek belőle szobrok is. Fájuk többféleképpen megmunkálható. 

A fenyőolajat az aromaterápiában használják. A tavaszi, új fenyőhajtásokból 

szirup és bor is készülhet. 

Jézus születésére emlékeztet: karácsonyfa. 

Nyír: Könnyen ég, szép hamut ad. Általában szaunák fűtésére ezt a fát 

használják. Kérgét papírpótlóként, tetőfedésre, kenuépítésre is használták. 

Nagy éhínség idején emberek is fogyasztották. 

Fájának szövete finom, lemezipari termékek alapanyagaként idompréselt 

széküléseket, sportszereket, ládákat, konténereket, autóbuszpadlókat, 

esetenként csöveket, parkettát gyártanak belőle. A bútoripar tömörfa 

bútorlapként, bútorlécként, parkettfrízként, illetve kefetestek, faszegek, 

különböző háztartási eszközök, illetve fatömegcikkek alapanyagaként 

hasznosítja. Különböző dobozokat, tálakat és dísztárgyakat is készíthetnek 

nyírfa alapanyagból. Sport- és hangszerek, például gitárok készítéséhez is 

alkalmazzák fáját. A papírgyártás egyik nagyon fontos alapanyaga. 

Fűtőértéke kiváló, az egyik legjobb minőségű kandallófa. A korszerű 

bútorgyártás egyik legfontosabb alapanyaga. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1zifa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdeifeny%C5%91-olaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szauna


2. Fák Izráelben, hasznuk (ppt) 

Olajfa: Az emberiség egyik legősibb haszonfája. Már jóval időszámításunk előtt 

termesztették, és a füge mellett  a bőség és gazdagság egyik jelképe volt. 

Hosszú ideig él, több 600 éves fát tartanak számon. Ha ugyanis elhal a törzs, 

akkor új hajtások növekednek a helyén, emiatt örökéletűnek tartják. Örökzöld 

levelei bőrszerűek, kemény tapintásúak, ovális alakúak. Olaját, termését a 

konyhában használjuk, fája szép és egzotikus bútorfa. 

Bibliai kor: 

Gyümölcséből olajat sajtoltak, amit kultikus célokra használtak: a szent sátorban 

ill. a templomban a mécsesek ezzel világítottak; használták királyok papok, 

próféták felkenéséhez; bőrápolásra, sebek kezelésére; sütéshez-főzéshez. 

Fügefa: A fügefa gyümölcse szénhidrátokban gazdag, kitűnő tápanyagforrás, 

amelyet a Szahara vidékén már 10 000 éve felismertek és nagyra értékeltek. 

Bibliai kor: 

A köznép mindennapi tápláléka, vadon is megélt. Szőlőbe is telepítették, innen 

a mondás, hogy Salamon idejében mindenki biztonságban lakott a maga szőlője 

és fügefája alatt (1Királyok 5,5) 

Szőlő: Elsősorban a bor miatt termesztették, ami nem hiányozhatott az ünnepi 

asztalokról, de a szőlőt fogyasztották nyersen vagy szárítva mazsolának is.  

Úrvacsorai jegy. 

Tüskebokor: Tüskés, tövises ágú bokor, cserje. 

A leghaszontalanabb növény, nevetséges, hogy árnyékába akarja parancsolni a 

cédrusokat. 

  

3. Drámajáték 

- Egy-egy fát egy-egy tanuló jelenít meg. Készíthetünk síkbábokat a ppt képeinek 

kinyomtatásával, de egyszerűen a nyomtatott képet a kezükben is tarthatják a 

gyerekek. Válasszunk királyt a fák közül mindkét országban! A csoport közös 

döntés alapján megválasztja a két királyt, akik koronát kapnak. Választásukat 

indokolják! (szépség, haszon stb) 

 

http://www.edenkert.hu/gyumolcs/bogyosok/megerett-a-fuge-receptek-finomsagok/136/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nhidr%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szahara_(sivatag)


Korona sablon: 

https://hu.jf-staeulalia.pt/collection-crown-template 

Fa sablon: 

https://hu.jf-staeulalia.pt/collection-crown-template 

 

4. Átvezető beszélgetés a bibliai történethez: 

- Mi a király feladata?  

- Hol, hogyan él? 

- Hogyan kerül a trónra? Ki/kik választják? 

Vannak/voltak önjelöltek is. Akiket nem választanak, hanem saját magukat 

nevezik ki királynak, vezetőnek. Csellel, erőszakkal, megállapodásokkal, stb.  

- Közöttünk is megtörténhet az osztályban, a játszótéren, egy-egy játék 

alkalmával, hogy valaki kinevezi magát vezetőnek, „főnöknek”. Ő irányítja a 

többieket, ő mondja meg a szabályokat, ő diktál. Mit tehetnek a többiek? 

(leváltják) 

- Ki a mi királyunk? 

A mi királyunk Isten. Életünk őrzője, vezetőnk, gondoskodik rólunk. Ő választ ki 

minket feladatokra. Mindenkit arra, amiben tehetséges, amivel Istent és 

embereket a legjobban szolgálhatunk. 

 

5. A fák királyválasztása 

Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy ők együtt egy erdő. Mindegyikük egy-egy fa, 

akik királyt keresnek maguknak. Akit kiszemelnek erre a feladatra ezt mondják 

neki: Jöjj, és légy a királyunk! (Elpróbáljuk a gyerekekkel, hogy egyszerre 

mondják.) Az Izráelben élő négy fát másik négy gyermek játssza, arcukkal 

kifejezik az érzéseiket és elmutogatják, amit hallanak a mesélés közben. 

Mesélés: 

Egyszer a fák nagytanácsot tartottak: királyt akartak választani. Így szóltak az 

olajfához: 

- Jöjj, és légy a királyunk! 

https://hu.jf-staeulalia.pt/collection-crown-template
https://hu.jf-staeulalia.pt/collection-crown-template


De az olajfa megcsóválta a fejét, és azt mondta:  

- Talán ne adjak több olajat az embereknek, hogy sütni, főzni tudjanak? Talán 

elfogytak már a sebek, hogy nem kellene gyógyítanom finom olajammal? Talán 

nem ég többé mécses az Úr hajlékában, hogy nélkülözni tudná az olajat? Én így 

vagyok hasznos az embernek, és így szolgálom Istent, ha olajat termek. Menjek 

el és csak hajladozzak ágaimmal a fák fölött? Nem, nem kell nekem a királyi rang. 

Ekkor a fügefának mondták a fák:  

- Jöjj, és légy a királyunk! 

De a fügefa megcsóválta a fejét, és azt mondta:  

- Talán már nem elég édes a gyümölcsöm? Vagy ne adjak több árnyékot, ha a 

szőlősgazda kijön a szőlőjébe? Nem, édes gyümölcsömet és hűsítő árnyékomat 

nem cserélem el a királyságra, csak azért, hogy magasan lengedezzen a koronám. 

Ezután a szőlőnek mondták a fák: 

- Jöjj, és légy a királyunk! 

-Én nem is vagyok fa! – mondta a szőlő. Tudom, hogy mire való vagyok: édes 

szőlőmből bor terem, és a bor nem hiányozhat urak és közemberek ünnepi 

asztaláról. Vagy azt gondoljátok, hogy nem lesz több ünnep? Nem akarok én 

fölétek nőni, jó nekem itt lent is. 

Végül a tüskebokornak mondták a fák: 

- Jöjj, és légy a királyunk! 

Szerintetek mit mondott a tüskebokor? (A gyerekek elmondják gondolatukat.) A 

tüskebokor ostoba volt és azt mondta: 

Jó! De ha a királyotok leszek, akkor gyertek mind az én árnyékomba: te is szőlő, 

te is fügefa, te is olajfa, de még a cédrus is, aki idáig nem szólt semmit, mert ha 

nem, tűz csap ki belőlem és minden fát megemészt. 

 Amikor ezt meghallották a fák, szerintetek akartak még királyt? (Gyerekek 

válaszai.) Nem. A fák nem. Meggondolták magukat a fák és azt mondták:  

- Ha így van, inkább nem kell nekünk király. Menjen ki-ki a maga helyére, és 

végezze a maga dolgát: az olajfa teremjen olajbogyót, a fügefa fügét, az almafa 

almát, a gesztenyefa gesztenyét…. és ne akarjon senki uralkodni a többi fölött. A 

fáknak azóta sincs királyuk.  



A fák királyává Isten az embert tette, hogy szolgáljanak nekünk gyümölcsükkel, 

árnyékukkal. De nekünk sem szabad elfelejtenünk, hogy a mi királyunk pedig 

Isten. 

(Fodorné Nagy Sarolta- Matuskáné Karsay Mariann: Hittan 1.  RPI 1998.) 

6. Beszélgetés 

 Mit gondoltok, melyik fa lehetett volna jobb király? 

 Miért utasították vissza az ajánlatot? Miért fogadta el a tüskebokor? 

 Van-e értelme a fák számára a királyválasztásnak? 

 Szerintetek mit üzen az embereknek ez a történet? Mit tanulhatunk mi a 

fáktól? 

Közösen megfogalmazunk a gyerekekkel egy mondatot a történet tanulságaként, 

amit elhelyezhetünk az osztályterembe emlékeztetőül. 

 

7. Összegzés, tanulság (a foglalkozást vezetőnek) 

Ez a történet a fák királyválasztásáról, mindent elmond a hatalomra kerülés 

kényes kérdéseiről. Ugyanis aki a helyén van, és rendben van, az nem törekszik 

sokra, mert a „többet” saját helyén és feladatában megleli. Az ilyen ember 

boldogan él ott Isten dicsőségére és másokat segítve. Az olajfa, a fügefa, a szőlő 

szinte sértésnek veszik a kérdést, hogy talán elvesztették finomságukat, 

édességüket, erejüket, azt, amiért vannak, hogy nekik királlyá kellene lenniük. 

Sem az olajfa, sem a szőlő, sem a fügefa nem fogadják el az ajánlatot mert az 

embereknek hasznot hajtó gyümölcstermés helyett nem kívánnak „hajlongani a  

fák előtt." Mi hasznuk lenne nekik, csak azt akarják tenni, amire Isten elrendelte 

őket, hozzanak gyümölcsöt, és így szolgálják Istent és az embereket. A fák 

igényesek - méltó, alkalmas, tehetségekkel rendelkező királyt akarnak választani. 

A felelősségről szól, az igaz, a tehetséges, őszinte és alázatos ember 

felelősségvállalásáról, szemben a kicsinyes, nagyra törő, sokszor tehetségtelen 

ember hatalomvágyával. Egészen más, ha valakit az Isten tesz „királlyá”, vagyis 

egy időre szolgálattal bízza meg őt, hogy sokak javát munkálja, és ehhez erőt, 

lehetőséget, bölcsességet ad neki az Úr Isten. 

 



8. A Bibliai történet 

8 Elmentek egyszer a fák, hogy királyt kenjenek föl maguknak. Mondták az 

olajfának: Légy a mi királyunk!  

9 De az olajfa ezt mondta nekik: Talán elvesztettem olajomat, amelyért tisztelnek 

istenek és emberek, hogy menjek hajladozni a fák fölött?  

10 Ekkor a fügefának mondták a fák: Jöjj te, és légy a királyunk!  

11 De a fügefa azt mondta nekik: Talán elvesztettem édességemet meg pompás 

gyümölcsömet, hogy menjek hajladozni a fák fölött?  

12 Ekkor a szőlőnek mondták a fák: Jöjj te, és légy a királyunk!  

13 De a szőlő ezt mondta nekik: Talán elvesztettem mustomat, amely örömre 

derít isteneket és embereket, hogy menjek hajladozni a fák fölött?  

14 Végül a tüskebokornak mondták mind a fák: Jöjj te, és légy a királyunk!   

15 A tüskebokor azt mondta a fáknak: Ha igazán királyotokká akartok engem 

kenni, gyertek, húzódjatok árnyékomba; mert ha nem úgy lesz, akkor tűz csap ki 

a tüskebokorból, és megemészti a Libánon cédrusait! 

 

Források: 

https://kateteka.hu/category/vakacio/nezopontok-3/julius-27-augusztus-2-a-

fak-kiralyvalasztasa/ 

https://igemellett.blog.hu/2016/05/24/_8_legy_a_mi_kiralyunk_birak_9_1 

http://www.epa.hu/02100/02190/00201/pdf/KM_2005_01_075.pdf 

http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=4722 

https://www.edenkert.hu/diszkert/parkok-es-diszkertek/olajfa-rakellenes-olaj-

bogyo/2134/ 

https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9 

wikipédia 

https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#10
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#11
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9#15
https://kateteka.hu/category/vakacio/nezopontok-3/julius-27-augusztus-2-a-fak-kiralyvalasztasa/
https://kateteka.hu/category/vakacio/nezopontok-3/julius-27-augusztus-2-a-fak-kiralyvalasztasa/
https://igemellett.blog.hu/2016/05/24/_8_legy_a_mi_kiralyunk_birak_9_1
http://www.epa.hu/02100/02190/00201/pdf/KM_2005_01_075.pdf
http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=4722
https://www.edenkert.hu/diszkert/parkok-es-diszkertek/olajfa-rakellenes-olaj-bogyo/2134/
https://www.edenkert.hu/diszkert/parkok-es-diszkertek/olajfa-rakellenes-olaj-bogyo/2134/
https://abibliamindenkie.hu/uj/JDG/9

