Asztroköltészet
A nyelvi és tudományos gondolkodást kombináló feladat, amelynek során a diákoknak az éjszakai égbolttal kapcsolatos gondolataik alapján csillagászati témájú verset kell írniuk.
Christie McMonigal, Csillagászok Határok Nélkül


Életkor
6–14
Szint
Általános iskola, középiskola
Időtartam
1 óra 30 perc
Csoport
Egyéni
Felügyelt
Felügyelet nélküli
Költség
Alacsony (< ~1500 HUF)
Alapkészségek
Információ közvetítése
A tanulási feladat típusa
Szórakoztató tanulás

Rövid leírás
A nyelvi és tudományos gondolkodást kombináló feladat, amelynek során a diákoknak az éjszakai égbolttal kapcsolatos gondolataik alapján csillagászati témájú verset kell írniuk.
Célok
	•	Az éjszakai égbolttal kapcsolatos érdeklődés elmélyítése.
	•	Különböző szófajok megismerése (főnév, melléknév).
	•	Csillagászati témájú vers írása a fenti célokban foglaltak
 felhasználásával.
Tanulási célok
	•	Az éjszakai égbolton látható csillagképek egy részének beazonosítása.
	•	Az éjszakai égbolt jellemzőinek melléknevek segítségével történő ábrázolása.
	•	Az égboltról szóló vers megírása, majd beszélgetés a költeményről a többiekkel.
Értékelés
	•	A diákok megírták az égboltról szóló verseket.
	•	A diákok képesek beszélni a versükről a többi diák és a tanár előtt.
	•	Kérdezze meg a diákokat, vállalja-e valaki, hogy felolvassa a versét az osztály előtt! Kérje meg az osztály többi részét, hogy a vers hallgatása közben a kedvenc részüknél tegyék fel a kezüket!
Eszközök
	•	Toll vagy ceruza
	•	Füzet
	•	Csillagtérkép: A következő webhelyről töltheti le az Ön féltekéjéhez tartozó, nyomtatható csillagtérképet: http://www.skymaps.com/ Alternatív megoldásként okostelefonos alkalmazást is használhat:
	•	Androidra: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
	•	iOS-re: https://itunes.apple.com/us/app/sky-map/id536492883?mt=8
	•	Stellarium szoftver (választható): www.stellarium.org/ 
Háttérinformációk
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Az éjszakai égboltra vonatkozó alapismeretek: a holdat, a csillagokat és a bolygókat látjuk. A diákok érdeklődési szintje és ismereteik mélysége függvényében további információk is megoszthatók. Csillagászati témákkal és magyarázatokkal kapcsolatban a következő webhelyeken tájékozódhat: http://www.nasa.gov/education/materials/ és http://stardate.org/astro-guide 
A Hold
A Hold olykor – különösen telihold esetén – rendkívül fényesen világít az éjszakai égbolton. A Holdnak nincs saját fénye. A Nap fényét tükrözi vissza. A holdfázisok a Hold Föld és Nap körüli keringéséhez kapcsolódó fényváltozások. További információ a http://www.universetoday.com/20289/phases-of-the-moon/ webhelyen található.
A csillagok
A csillagok hatalmas, saját fénnyel rendelkező gázgömbök. A magjukban végbemenő fúzióból nyerik az energiát. A színkép segítségével megbecsülhetjük a csillagok hőmérsékletét: a kékek a legforróbbak, a vörösek a leghidegebbek.
A bolygók
Naprendszerünk bolygói olyan, jelentősebb tömegű égitestek, amelyek a Nap körül keringenek. Onnan lehet megkülönböztetni őket a csillagoktól, hogy helyzetük a háttérben látható csillagokhoz képest éjszakáról éjszakára kismértékben változik, fényességük pedig szabályos időközönként ingadozik. Szabad szemmel legkönnyebben a Vénuszt, a Marsot, a Jupitert és a Szaturnuszt figyelhetjük meg.
A csillagképek
A Nemzetközi Csillagászati Unió az északi és déli égbolton összesen 88 csillagképet különböztet meg. A csillagképek az alakzatokat alkotó csillagok egyenes vonalakkal történő összekötésével jöttek létre. Az alakzatokhoz gyakran különféle történetek és legendák kapcsolódnak. További információ a csillagképekről: http://stardate.org/nightsky/constellations. 
A feladat teljes leírása
Előkészületek:
	•	Érdemes letölteni a Stellarium szoftvert (lehetőség szerint a diákok bevonásával), és meghatározni, hogy egy meghatározott időpontban adott helyről mely égitestek láthatók az égen. 
	•	Nyomtasson diákonként egy csillagtérképet, és jegyezze fel a diákokkal közösen azonosítani kívánt égitestek nevét! A látható csillagképek és bolygók meghatározásához érdemes okostelefonos csillagtérkép-alkalmazást használni. Az alkalmazás a telefon ég felé fordításával segít beazonosítani a látottakat.
	•	Indulás előtt beszéljen az égitestekről, amelyeket a diákok esetleg láthatnak majd az éjszakai égbolton! További részletekért olvassa el a Háttérinformációk szakaszt!
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Feladat (leírás diákok részére):
1. lépés:
Egy tiszta éjszakán menj ki a szabadba, és pillants fel az égboltra! Mielőtt bármelyik égitestet is meghatároznád, válassz ki közülük ötöt, és írd le, mit tudsz, gondolsz vagy érzel velük kapcsolatban!
2. lépés:
A csillagtérkép segítségével határozz meg néhány égitestet! Válassz ki közülük egyet, amelyikről verset fogsz írni! Ez lesz az a téma, amiről a versedet elolvasó embereket tanítani fogod. A kiválasztott égitesttel kapcsolatos kutatásokhoz a Háttérinformációk szakaszban felsorolt webhelyeket is használhatod, és könyvekben is utánanézhetsz a témának. A kiválasztott égitest minél pontosabb ábrázolásához bizonyos, alapvető ismeretekkel rendelkezned kell az objektumról.
3. lépés:
Az ötletek beindításához írj egy-egy melléknevet (tulajdonságot jelölő szót, pl. szép, nagy, távoli) az alább olvasható főnevek és főnévi kifejezések közül öt-tíz elé (a feladatot kiadó pedagógus a célközönségnek megfelelően kizárhat bizonyos elemeket a listából, és hozzá is adhat újakat):
_  csillagok        __ vörös óriás       __ fehér törpe
__ nyílthalmaz    _ gömbhalmaz
 _  sötétség    _   bolygó (Naprendszerünk nyolc bolygójának bármelyikét választhatod)
__  Hold       _  égbolt    __  hullócsillag / meteor
_ üstökös    __ kisbolygó  __ Kuiper-öv
_ csillagköd    _ planetáris köd  _ szupernóva
_ spirálgalaxis   __ küllős spirálgalaxis  _ elliptikus galaxis
_ fekete lyuk   _ neutroncsillag  __ kvazár
4. lépés:
Írj le három szót, amelyek bemutatják, milyen gondolatokat és érzéseket vált ki belőled, ha felnézel az éjszakai égboltra!
5. lépés:
Találj ki a társaiddal különböző módszereket arra, hogyan lehetne összekötni a témával vagy a kiválasztott égitesttel kapcsolatos tárgyi tudásodat a témára vonatkozó gondolataiddal és érzéseiddel! Ennél a lépésnél még nem kell versben gondolkodnod. Inkább az a fontos, hogy minden ötletet jegyezz fel, mert a versírás során ezeket kell majd újraértelmezned. 
Mutatunk egy példát: amikor az éjszakai égbolton látom, hogyan mozognak a csillagok, az jut eszembe, milyen gyorsan forog a Föld, és vele együtt én is, majd pedig arra gondolok, milyen csodálatos, hogy a gravitáció segítségével mégis a Földön tudunk maradni, és milyen kicsik is vagyunk valójában.
6. lépés:
A fentieket ihletforrásként használva írj egy verset az éjszakai égboltról!
Bármilyen, neked szimpatikus versformát választhatsz, és a témát is te szabhatod meg, csak az a fontos, hogy kapcsolódjon a csillagászathoz. Azt is elképzelheted, hogy a vers virtuális űrutazásra viszi az olvasót, aki az út során sok mindent megtudhat a mellette elsuhanó, csodálatos égitestekről. Légy kreatív!
7. lépés:
Mutasd be a versedet a többieknek! Beszéljétek meg a verset, és értelmezzétek a jelentését! Hogyan érintenek téged az égitestek és az égbolt? Melyik égitestet választottad, és hogyan kapcsolódik a téma a csillagászathoz?
8. lépés:
A tanár ihletforrásként felolvashat néhány híres verset a diákoknak. Lásd például az alábbiakat!
KASZÁSCSILLAG
Kora este a padon 
Ülök, künn a Bástyán, 
Tűnődöm a csillagok 
Néma fordulásán; 
Kaszáscsillag, az öreg, 
A nyugati szélen 
Éppen nyugszik: eleget 
Ragyogott a télen. 

Hányszor néztem akkor őt 
Fájó órák éjén, 
Virrasztott a téli ég 
Kopár meredélyén,
Égett nagy fényjelekkel, 
Csuda-rejtelemmel, 
Ő, az örök Orion, 
A vén Égi Ember. 

Biztatgatott, csüggedőt, 
Hű, szigorú fénye: 
Ne félj öcsém, istennek 
Kisebb teremtménye! 
Fény vagy te is, lobogj hát, 
Melegíts és égess, 
Hinned kell, hogy a világ 
Teveled is ékes! - 

Téli csillag, csillagom, 
Tavasz akar lenni, 
Kamasz-fények villogják: 
A mi tüzünk semmi; 
Furcsa, vad reflektoruk 
Vén fényünkbe lobban, 
Öreg csillag, Orion, 
Hát lenyugszunk mostan? 

Csillagapám, fénysubás 
Öreg égi pásztor, 
Vagy tán dac az, amit most, 
Búcsúzva, példázol? 
Így a bölcsebb? - letűnni 
Büszke, bús kudarccal 
S száz év múlva kelni majd 
Örökfényű arccal? 

Ülök este a padon 
Idekünn a Bástyán, 
Tűnődöm a csillagok 
Néma fordulásán; 
Kaszáscsillag, az öreg, 
A nyugati szélen 
Leáldozott. Méla csönd 
Éje maradt vélem. 
Tóth Árpád, 1925
Magyar Elektronikus Könyvtár
http://mek.oszk.hu/01100/01112/01112.htm#200
A HULLÓ CSILLAGOKHOZ
Nem szeretem a lomha fényeket,
A csillagot, mely álmosan ragyog,
Ti vagytok az én örömöm látványa,
Meteorok a fehér éjszakába:
Suhanjatok csak és zuhanjatok,
Ti züllött csillagok! 

Az égi rónán csöndes nyáj legel,
Eónok óta hallgatag ragyog,
- Ó hulljatok hát, új utat mutatva,
A szent mélységbe fényeket juttatva,
Suhanjatok csak és zuhanjatok,
Ti hulló csillagok! 

Békét hazudik a csillagvilág,
A lusta álmok éjjelén ragyog,
- Csak rajta, rajta hát kivert, bukott raj,
Az éjbe, mélybe termő fénycsókokkal
Lobogjatok csak és robogjatok,
Ti bátor csillagok! 
JUHÁSZ GYULA, 1907 http://mek.oszk.hu/00700/00709/html/vs190701.htm#15 
Égitestekkel kapcsolatos további verseket a következő oldalon talál magyarul: http://central.budapesti.info/mesebirodalom/egitestek_versek.htm Angol költeményekért pedig az Astropoetica nevű online irodalmi portált érdemes felkeresni: http://astropoetica.com/. 
Megjegyzés: a tanteremben is elvégezhető a feladat. Mutasson csillagászati képeket a diákoknak, majd kérje meg őket, hogy válasszanak egyet, amely alapján verset fognak írni!


Tantervben elfoglalt hely

Ország
Életkor
Tantárgy
Vizsgabizottság
Témakör 
Magyarország
11–14
Fizika
-
Űrfizika
Magyarország
11–14
Magyar nyelv és irodalom
-
Írás
Magyarország
7–14
Tudomány
-
A Föld és a világűr
Magyarország
7–14
Magyar nyelv és irodalom
-
Írás: szövegalkotás
Magyarország
5–7
Magyar nyelv és irodalom
-
Írás: szövegalkotás
További információ
	•	A feladat az osztályteremben is elvégezhető. A következő webhelyről mutathat képeket a diákoknak: http://twanight.org/
	•	Az angolul megírt verseket a Csillagászok Határok Nélkül által évente megrendezett asztroköltészeti versenyre is be lehet nevezni: http://astronomerswithoutborders.org/gam2016-programs/astroarts/3015-astropoetry-contest-for-gam2016.html
Összefoglalás
A diákok a feladat kreatív jellegénél fogva jobban megtanulják értékelni az éjszakai égbolton látható jelenségeket, és tájékozottabbak lesznek a csillagászati témákat illetően. Azáltal, hogy egymásnak el kell magyarázniuk a különböző csillagászati fogalmakat, nyelvi és kommunikációs készségeik is fejlődhetnek.
A http://astroedu.iau.org/a/1414 webhelyen további – esetenként letölthető – segédanyagokat is talál a feladathoz.

A segédanyagot a Scientix fordította:
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