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Növények hétköznapi elnevezése – pitypang 

A magyar nyelvben is rengeteg olyan szó van, amit más nyelvekből vettünk át. Ha megvizsgáljuk ezeknek 
a jövevényszavaknak a gyökerét, sokat tanulhatunk belőlük. Segít megértenünk más hasonló szavak 
jelentését és írásmódját is, de földrajzleckének is használhatjuk, ha megkérjük a tanulókat, hogy jelöljék be 
a térképen azt az országot, ahonnan a név ered.  
 
A tudományos neveket dőlt betűvel írjuk, és sokszor “latin” névként hivatkozunk rájuk, annak ellenére, 
hogy sokszor nem is a latin nyelvből gyökereznek. A csalán tudományos neve, Urtica dioica, például a latin 
mellett a görög nyelvből ered:  
• Urtica – tüske (latin) 
• dioica – két házas (görög). a ‘di’ előtag kettőt, duplát jelent  
 
Az alábbiakban felsorolunk néhány latin szót, amit növények leírására gyakran használnak: 
• Szín: alba/albus (fehér); caerulea/caeruleus (kék) 
• Élőhely: alpina/alpinus (hegyvidéki); campestris (mezei) 
• Jellemzők: angustifolia (keskeny levelek); fragans/fragrantissima (illatos) 
• Forma: columnaris (magas és vékony); dentata (fogazott) 
• Származási hely: chinensis (Kínából); japonica (Japánból) 
 
Kellékek: 
Sokféle könnyen fellelhető növény, levelek, virágok. 
 
Feladatok: 
• Beszéljétek meg, hogy vajon miért van szükség a világon mindenhol egyetemesen elfogadott 

növénynevekre; minden élőlénynek van tudományos neve – a kutyának például Canis familiaris, 
nekünk, embereknek pedig Homo sapiens. 

• Kis csoportokban dolgozva a tanulók találjanak ki binomiális, azaz két tagból álló, latinosan hangzó 
fantázianeveket a körülöttük levő növényeknek. Használjanak olyan szavakat, amikkel le tudják írni a 
növényeket különböző szempontok alapján, például Sárgusz Szirmakusz. Ezeket a neveket írják fel 
egy névtáblára és helyezzék a növény mellé. 

• Keverjék össze a névtáblákat, majd olvassák fel az általuk kitalált növényneveket. A többi csoportnak 
meg kell próbálnia kitalálni, hogy melyik növénynek melyik nevet adták.  

• De játszhatunk fülbesúgós játékot is, amikor egy tanuló a kitalált növénynevet valaki fülébe súgja, aki 
aztán a mellette lévő fülébe súgja, amit hallott, és így tovább. Az utolsó tanuló pedig hangosan 
kimondja, hogy hozzá mi jutott el. Ezzel azt is modellezni tudjuk, hogy hogyan változnak a szavak az 
idők folyamán.  

• Végezzünk online kutatómunkát növénynevekkel és jelentésükkel kapcsolatban, és használjuk erre a 
célra a Pappus Növénytáblákat is.  

• Milyen “di” előtaggal kezdődő szavakat ismernek még a tanulók? Segítség: diaszpóra, dioxid, 
diagnózis, diagram, dialógus.  

 
Kulcsszavak: Etimológia, binomiális 

Cél: A tanulók párokban, vagy kis csoportokban megpróbálják kitalálni, hogy egy-egy növény köznapi 
elnevezése hogyan született, és hogy honnan kapta a nevét. A tanulók által ismert melléknevek és 
főnevek segítségével ők is alkothatnak újabb és újabb hétköznapi elnevezéseket a már ismert növényekre. 
 
Kellékek: 
Pitypangok – páronként 1 db, Pappus Pitypang (Gyermekláncfű) 
Növénytábla 
• A Pitypang tudományos megnevezése Taraxacum officinale, amely 

egy görög eredetű szó. Az első szó (a nemzetség név) első tagja a 
görög taraxos szóból ered, aminek a jelentése kórság; a második tag 
az akos szóból származik, jelentése pedig gyógyír. 

• A második szó, officinale, jelentése, „hivatalos”, ami pedig arra utal, 
hogy a pitypang valamikor egy hivatalosan elfogadott gyógynövény 
volt. Ez ennek a növénynek a tudományos neve, amit a világon 
mindenhol ugyanígy ismernek.  

 
Feladatok: 
A részletes vizsgálathoz minden párnak szüksége lesz egy egész növényre, lehetőleg gyökérrel együtt. 
• A pitypang görög elnevezése Leontodon, ami oroszlánfogat jelent. A francia dent-de lion és a 

német Löwenzahn ugyancsak oroszlánfogakra utalnak, és ezek is mind a pitypang hétköznapi nevei. 
Vajon a növénynek melyik része ihlette ezeket az elnevezéseket? 

• Mind a német Pusteblume, mind a lengyel dmuchawiec szavaknak a “fújni” szó a gyökere, utalva a 
pitypang bóbitás magjaira. Milyen más ötletes neveket tudnak kitalálni a tanulók, amik a pitypang 
magjainak különleges szétszóródását írják le? 

• A magyar gyermekláncfű elnevezés arra utal, hogy a pitypang szárait összefonva láncot, nyakláncot 
lehet készíteni. Készítsünk egy hosszú pitypangláncot – milyen egyéb elnevezéseket inspirálhat ez a 
lánc? 

 
További feladatok: 
• Keressetek további gyakran előforduló növényeket a környéken, és találjatok ki nekik újabb 

hétköznapi elnevezéseket jellemzőik, kinézetük, vagy élőhelyük alapján. Használjátok ezeket a 
fantázianeveket versek írásához is.  

 
Sikerkritériumok: 
ü Megjegyeztem, és el tudom magyarázni néhány gyakran előforduló növény nevének latin eredetét 
ü A saját magam által kitalált fantázianevekhez fel tudom használni a növényeket leíró latin szavakat 

 


