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Mítoszok és legendák        Inspiráció történetekhez      

A bodza szimbolikája 

 

A borostyán szimbolikája 
 
Cél: A tanulók keressenek az interneten vagy a könyvtárban bodzafához köthető mítoszokat és 
legendákat, és ezeket használják fel saját történeteik megalkotásához.  
 
Kellékek: 

• Bodzafa virágos ágai 

• Pappus Fekete bodza Növénytábla 
 
Feladatok: 

• Nyomtassuk ki, vagy vetítsük ki a Pappus Fekete bodza Növénytáblát. A bodza 
egészségmegőrző hatása miatt évszázadok óta elismert gyógynövény; fertőtlenítő és 
gyulladáscsökkentő hatását már az indiánok is alkalmazták. Emellett számos legenda is 
fűződik a bodzához; az egyik ilyen legenda szerint, ha a bodza fájából rakunk tüzet, a 
tűzben az ördög képe jelenik meg. Egy másik szerint, ha házunk közelébe bodzát ültetünk, az 

távol tartja az ördögöt. 

• A Fekete Bodza Játékos Ismertetőkből még többet tudhatunk meg a bodzához kapcsolódó 
népi mítoszokról.  

• A tanulók az általuk elvégzett kutatómunkáról írjanak egy összefoglalást, amit arra is 
használhatunk, hogy egy, a tantervben szereplő íráskészségi feladatot gyakoroltassunk velük.  

 
Sikerkritériumok: 

✓ El tudok mondani egy a bodzához köthető 
legendát, mítoszt. 

✓ Egy írott szövegből át tudok emelni olyan 
elemeket, amiket fel tudok használni saját írásos 

munkámhoz. 
 

 

 
Cél: A tanulók felkeresnek borostyánnal benőtt területeket a környéken, az interneten pedig 
kutatómunkát végeznek borostyánhoz fűződő babonákkal kapcsolatban, továbbá utánanéznek, 
hogy milyen varázs és gyógyító erőt tulajdonítottak ennek a növénynek.  
 

A borostyán egy nagyon sokoldalú növény: 

• A borostyánlevelet szemölcsök és bibircsókok kezelésére használták.   

• A lehántolt vastagabb borostyán ágak az elefántcsontra hasonlítanak. Édes tészták 
készítésénél sodrófának használták, mert más fákkal ellentétben nem ragad rá a tészta.   

• Virágkötözésnél a mai napig használják, főleg karácsonyi csokrok készítéséhez.  

• Az 1940-es évekig a borostyán sötétebb leveleit a ruhák színének visszanyeréséhez 
használták.  

• Hippokratész ókori görög orvos bedagadt végtagok kezelésére és érzéstelenítésre használta 
a borostyánt.    

• Ma a természetgyógyászatban használt gyógynövény, amellyel a különböző légúti 
megbetegedéseket kezelik, úgy mint asztma, vagy hörghurut. Orvosi szakvélemény 
kikérése nélkül semmilyen állapot kezelésére ne használjuk! 

 
Kellékek: 

• Borostyán ágak 

• Pappus Borostyán Növénytábla 

• Internet / növényhatározók 
 

Feladat: 
A tanulók írjanak egy a borostyánhoz köthető rövid 
történetet.  
 
Sikerkritériumok: 

✓ Kutatómunka segítségével képes vagyok bővíteni 
a borostyánnal kapcsolatos tudásomat 

✓ Egy adott témát fel tudok használni az írásos 
történetemhez 

 

http://www.pappusproject.eu/

