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A fűfélék gazdasági szempontból  
kiemelkedő fontosságúak. Fajaik az  

egész Földet benépesítik. A fűfélékhez  
tartoznak legfontosabb gabonáink:  

a búza, az árpa, a zab, a cukornád stb. Bár 
nyáron virágoznak, egész évben 

megtalálhatóak, ez is hozzájárul gazdasági 
jelentőségükhöz.  

Legnagyobbra nővő, egyetlen fa magasságú 
fűféle a bambusz, melynek egyes fajai  

akár a 20 méteres  
magasságot is elérhetik. 

Kellékek: 
Széna és szövet. Utóbbinak  

bármilyen szigetelő anyag: egy gyapjú  
pulóver vagy egy régi hálózsák is megteszi. Amire  

még szükség lesz: egy nagy fadoboz, esetleg  
kartondoboz. Hűtőtáska, szigetelőanyagok, lehetőleg 

öntöttvas főzőedény, és a vacsora hozzávalói. Valamilyen 
főzési lehetőség, vagy tűzrakóhely. 

Elkészítés: 
Béleljük ki a doboz alját a szénával. 

Tegyük a vacsora összetevőit a lábosba, és egy rövid időre 
forraljuk őket össze. Ezután tegyük a lefedett lábost a 

szalmával bélelt dobozba, tömjük ki a szigetelőanyagokkal, 
majd a tetejére megint tegyünk szalmát. Csukjuk le a 

dobozt, és a nap hátralevő részére hagyjuk úgy.  
Amikor visszatérünk, a lassan főzött ételünket  

forraljuk fel és frissen  
fogyasszuk. 

 

Brit gyerekjáték mondókával 
Játsszuk érett, virágzó fűvel 

 
Ilyen egy fa nyáron  

mutassuk meg a fűszálat,  

Ilyen egy fa télen  
húzzuk le a magokat a szárról és mutassuk fel a szárat  

Itt egy virágcsokor  
tartsuk a lehúzott magokat a markunkban  

s a tavaszi eső…  
szórjuk a magokat egymás felé  

Lassú főzés termikus tűzhellyel 
Ez egy nagyon jópofa főzési módszer, amit 

érdemes kipróbálni, ha szívesen kísérletezünk 
energiatakarékos és ökologikus főzési módokkal. 
Használhatjuk arra is, hogy kempingezés során a 

másnap reggeli zabkásánkat megfőzzük. A 
tábortűz utolsó parázsdarabjain felmelegítjük  

a másnapi reggelit, ami a szénafőzőben reggelre 
elkészül. 

 
A “haybox cooker” kifejezésre keresve  

bővebben is olvashatunk erről  
a főzési módról angol  

nyelven 
  
 

A papirusz a fűfélékkel rokon, a 
sásfélékhez tartozó gyomnövény, amely 

a Nílus partján mindenfelé nőtt, 
helyenként akár 3 méter magasságot is 
elérve. Rengeteg mindenre használták. 
Az ókori Egyiptomban papírt, kosarakat, 
bocskort, matracot, kötelet, takarókat, 
bútorokat, ruhát gyártottak belőle, sőt 

még gyógyszer, és  
parfüm is készült a  
felhasználásával.  

 



 

 

Sokoldalú növények - játékos ismertető: FŰFÉLÉK 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A citronellát jellegzetes illata miatt  
használják gyertyák illatosítására, és  

szúnyogriasztó füstölőkhöz is. A köznyelvben  
gyakran keveredik a citronella (lemongrass) és a citromfű  

(melissa, lemon balm) pedig a kettő nincs közeli rokonságban  
egymással. Míg a citronella fűféle, a citromfű (Melissa officinalis)  

az árvacsalánfélék közé tartozik.   
Hozzávalók: 

Díszüvegek, vagy hőálló üvegpohár, 50 csepp citronella illóolaj, 1 bögre 
viaszgyöngy. Kanóc, lehetőleg kis fémtalppal, hogy ne húzódjon ki. 

Duplafalú lábos vagy két egymásba tehető lábos, kavaró. 
 

Elkészítés: 
Először ragasszuk a talpas kanócot a pohár aljára. A tetejét egy keresztbe 

tett pálcikára vagy ceruzára csavarjuk rá, hogy függőlegesen álljon.  
Olvasszuk meg a viaszt a kétfalú edényben. Amikor teljesen megolvadt, 
adjuk hozzá az illóolajat. Hagyjuk egy kicsit hűlni, majd óvatosan öntsük  

a poharakba. Vigyázat, a forró viasz égési sérülést okozhat! Hagyjuk 
teljesen kihűlni, majd a kanócot vegyük le a ceruzáról és vágjuk 

megfelelő hosszúságúra. 
A végén az üvegekre húzzunk szilikon talpat, vagy  

fessünk rájuk szép mintákat 

 

A gabonákból: rizsből, kukoricából, vagy  
kölesből készült lisztet általában sütésre használjuk. 

 A cukornádat és a melaszt számos sütemény és  
italreceptben megtaláljuk. A búzát a kisgyerekek egy kis  

kézimalom segítségével is megőrölhetik. Az ilyen módon készült 
lisztet használhatjuk kisebb kenyerek vagy zsemlék sütéséhez. 

 Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 1 zacskó szárított élesztő, 2 dl tej, 1 dl víz, 0,5 dl 

olívaolaj, 2 teáskanál só, 1 teáskanál cukor 
Elkészítés: 

Kenyérsütőgéppel, vagy kézzel dagasszuk meg az összetevőket. 
Kelesztés után sima, alig ragadós tésztát kapunk, amit nyolc  

részre osztva úgy formázunk mintha zsemlét készítenénk. A kis 
gömböket a két tenyerünk között kissé megforgatjuk és 

elvékonyodó csúcsot készítve orrot formázunk a sünöknek.  
Ollóval tüskéket vagdosunk a tésztába,   

magokból szemeket csinálunk, majd készre  
sütjük őket. 

A szénából – amennyiben 
megbízható forrásból származik 
– ételeket is lehet készíteni, ha 
jól ki van szárítva és megfelelő 

módon volt tárolva. 
Azt mondják, hogy füstös, 

földes ízt kölcsönöz a húsoknak 
és a  

zöldségeknek. 

 
Valamikor,  

főként még a kézi  
aratás idejében népszerű időtöltés volt  

a kukoricacsuhát és csutkát,  
vagy a búzakalászt felhasználva babát  

és más díszeket készíteni. 
 

Kellékek: 
Kukoricacsuha, rafia, olló. – Ezeket ma már kreatív 

boltban is megvásárolhatjuk,  
ha nincs lehetőségünk gyűjteni.  

 
Elkészítés: 

A csuhéangyalt az alábbi részletes leírás alapján is 
elkészíthetjük.   

Ebben a kisfilmben pedig az angyal készítésén  
túl többet is megtudhatunk a 

kukorica felhasználásának  
hagyományáról. 
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1. 
Ez a gyakorlat kiváló 

lehetőség az együttműködésre. 
A kész szerkezet masszív, könnyű, és előnye, 

hogy beltéren és kültéren is megépíthető. 
Kellékek: 

25 db dísznád, vagy bambusznád, 50 db nagyméretű iratcsipesz, 
erős ragasztószalag, kötél/spárga/madzag, ruhacsipeszek, 

különböző anyagok: textil, könnyű szövetek vagy lepel, lampionok, 
ledsorok, párnák, természetes anyagok. 

Építés: 
Gondoljuk át, hogy a hely és a gyerekek méretéhez milyen 

hosszúságú nádak illenek a legjobban. 1,2 m hosszú nádakkal 
dolgozva a kunyhónak a földön elfoglalt területe körülbelül 2 
méter átmérőjű lesz. 2,4 m-es nádakból építkezve már olyan 

magas kunyhót fogunk kapni, amiben egy felnőtt ember is  
elfér álló helyzetben. Körülbelül öt fő elegendő a kunyhó 

megépítéséhez. 
Készítsük elő a nádakat: minden nád végére  
ragasztószalaggal illesszünk egy iratcsipeszt.  

Vágjunk rövid darabokat  
a spárgából. 

2. 
Az alaphoz 15 darab nádat fogunk  

használni, ezekből összesen 5 darab  
különálló, háromszöget alkotunk.  

A háromszögek csúcsait erősítsük egymáshoz az 
iratcsipeszeken átfűzött spárgákkal.  

Fektessük a háromszögeket a padlóra, úgy, hogy két-két 
csúcsuk összeérjen, és az egymás felé néző oldalak egy 

ötszöget alkossanak, a rajzon látható módon. 
 
 
 
 

Állítsuk fel a háromszögeket, a szabadon álló csúcsukkal 
felfelé, úgy, hogy enyhén kifelé dőljenek, ahogyan az ábra 

is mutatja. 
Fogjuk a maradék 5 nádat,  

kössük egy kötegbe a végüket. 
 
 
 
 
 

 A hurkok segítségével erősítsük hozzá a csúcsokhoz az öt 
szabadon lévő nádat. Ily módon, egy saját magát 

megtartó,  
stabil szerkezetet fogunk kapni!   

3. 
Álljunk a szerkezet belsejébe és  

tartsuk a nádköteget úgy, hogy a csomó 
 felül legyen, ernyőszerűen nyissuk szét, és  
a szabad végeket erősítsük a háromszögek 

csúcsaihoz. 
 
 
 

Készen van a szabadon álló váz. Az így alkotott 
szerkezet elég erős ahhoz, hogy megtartsa önmagát, 

ahhoz azonban nem, hogy felmásszunk rá, vagy 
lógjunk rajta! 

Fedjük be leplekkel, díszítsük  
kívül-belül fényekkel (kizárólag  

nem melegedő ledsort  
használjunk!). 

 

 
Ezt a gyakorlatot 
az Európai Unió 

által  
finanszírozott 

VIPER projektben  
mutattuk be 

először 
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 Kellékek: 
Útifű, népies nevein: kígyófű,  

kígyónyelvűfű, lúdnyelvűfű, hálófű, gyíkfű,  
útilapu. Ezzel a fűfajtával réten, kevésbé gondozott 

kertekben, útszélén biztosan találkozunk.  
 

Elkészítés: 
Gyűjtsünk hosszú, erős szárú, virágzó vagy elvirágzott 

példányokat. 
A szárnál fogva, a virágot magunktól elfordítva tartsuk a 

füvet, majd, a képen látható módon a szár végével hurkot 
formázva a virágzat tövét hirtelen lepattintva, lőjük ki a 

fejet.  
Egy jól sikerült  

lövéssel 3-4 méterre is eltalálhatunk. 

A fűféléket fonásra is lehet 
használni. Bár kevésbé népszerű 

és könnyen kezelhető, mint a 
fűz, megpróbálkozhatunk 

egyszerű lapos szőnyegszerű 
fonással. 

Egy köteg fű, egyik végén  
összekötözve, néhány egyéb  

növénnyel, esetleg tollakkal kiegészítve  
sokféle játékra használható a természetben.  

 
Készíthetünk szerencsetárgyat, amit mágikus 

amulettnek használunk a vadonban, vagy 
például egy földbe szúrt ág feldíszítve 

növényekből készített fonatokkal,  
termésekkel szolgálhat törzsi jelképként  

a csapat számára.  
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Ki ne próbált volna  
gyerekkorában széles fűszállal sípolni?  

Ebből az 1976-ban született leírásból is látszik,  
hogy már nagyszüleink és dédszüleink is ismerték  

a módszert: 
 

“A gyermek két kezét lazán ökölbe zárja, majd egymás  
mellé teszi oly módon, hogy a hüvelykujjak egymással  

párhuzamos helyzetbe kerüljenek, körömmel fölfelé. Ezután  
egy leszakított fűszálnak az egyik végét hüvelykujjainak felső 

ujjpercei közé veszi, másik végét pedig hüvelykujjainak alsó perce 
alatti kidudorodásai közé szorítja. A fűszál a két  

hüvelykujj közti résben kifeszítve tulajdonképpen a hangsíp  
szerepét tölti be. Ezután a gyermek száját a  

hüvelykujjakra tapasztva fújni kezdi a füvet, ami éles,  
messze hangzó, sípszerű hangot ad.” 

 
Tallós, 1976 / Czanik László  

Fű nyírásakor különböző  
játékokra felhívó mintázatot  

vághatunk a gyepbe. Nyírhatunk  
ugróiskolát, csigavonalat, sakktáblát, vagy 

bármit, amit a fűnyíró és a képzeletünk elbír. 
 

Közvetlenül fűnyírás után jó játék és nagyjából 
veszélytelen a lenyírt fűben mezítláb 

mászkálni, a fűben hemperegni, fűcsatázni. 
Akinek szénanáthája van, az inkább  

kerülje az efféle mókázást.  
 

Két csapatra lesz  
szükségünk. Az egyikben vannak a fogók,  

a másikban a futók.  A csapattagok számának  
aránya függ attól, hogy mekkora területen játszunk, 

illetve, hogy a fogók mennyire gyorsak. Általában nyolc 
futóra egy üldöző élvezetes játékot eredményez. 

A játék menete: 
A futó játékosok a kijelölt terület egyik végében állnak 
fel. A fogók a pálya közepére állnak, majd a vezérfogó 

elkiáltja magát, hogy “menekülés!” 
Abban a pillanatban, amikor a fogó elkiáltja magát, a 

futóknak el kell hagyniuk az addig biztonságos 
területüket, és meg kell próbálniuk átérni a pálya 

túloldalára a “házba”, azaz a biztonságos területre.  
A fogók célja, hogy minél több futót elkapjanak 

útközben. Ha valaki neki sem indul, az  
egyenértékű azzal, mintha  

elkapták volna.  
 

 
Számtalan fogójáték létezik, ebből itt csak 

néhányat mutattunk be. A fogócskákat lehetőleg 
nagy szabad területen játsszuk, 

aminek szélei egyértelműen jelezve vannak 
(kerítéssel, bokrokkal, sövénnyel, vagy általunk 

kijelölt módon).  
 

Lehetőleg puha, természetes talaj legyen, kerüljük 
az aszfaltot, betont, ahol elesés esetén csúnya 

horzsolásokat és ütéseket szerezhetnek a 
gyerekek, illetve a nagyon hepehupás,  

gödrös, vagy gyökerekkel átszőtt  
területeket, ahol könnyen  

elbotolhatnak. 
 
 

Tetszőleges számú fogó van, szintén a  
pálya nagyságától és a játékosok számától  

függően döntsünk a fogók számáról. 
A játék menete: 

A pályán bármerre lehet futni. Akit elfognak, 
terpeszben megáll ott, ahol elfogták. Bármely még 

el nem fogott társa fel tudja őt szabadítani úgy, 
hogy átbújik a lába alatt. 

Akit átmászás közben kapnak el, az feláll, és 
terpeszállásban marad. 

 
A játék addig tart, amíg mindenki  

terpeszben nem áll és az a nyertes  
akit utoljára kapnak el. 

 


