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A kőris leveléből kivont anyagot, a
mannitot, édesítőszerként használják.
Nagyobb mennyiségben hashajtó
hatású. A népi hiedelem szerint
a kőris fáját a boszorkányok repülő seprűjük
készítésére használták. A szabályos alakú
kőrislevél pedig mágikus erővel bír a
párkeresésben: “Sima szélű kőrislevél, te kit
látok enyém legyél”.
Tűzifának leginkább akkor jó, amikor még
zöld az ág:
“fiatal kőrisnek lángja nemes,
öreg kőrist a tűzre ne vess”.

Úgy tartják, hogy a kőris
levélhajtásainak megjelenéséből
következtethetünk a nyári időjárásra. Ha a
kőris előbb hajt ki, mint a tölgy, akkor csapadékos,
míg ha a tölgy levelei jelennek meg korábban, akkor
aszályos nyárra számíthatunk.
Az acélgyártás megjelenése előtt a kőrisfát
hajógyártásra és autókarosszériákhoz is elterjedten
használták.
A kőris nemzetségbe 50 különböző faj tartozik,
amelyek közül csak 3-4 van, ami Európában
is elterjedt.
A kőris az olajfafélék családjába tartozik.

Nézzük meg az alábbi rövid videót a
kőrisfa egy évéről:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0JdCENAXeQ

Fogjunk egy üres lapot és osszuk négy egyenlő
részre. Ez a négy téglalap fogja jelképezni a négy
évszakot. Rajzoljuk vagy fessük le az évszakra
jellemző alakjában a fát és közvetlen
környezetét. Még kifejezőbb lesz az alkotásunk,
ha a kőris részeit is felhasználjuk: préselt
leveleket, virágokat, a szárnyas magot, vagy
kéregdarabokat. Más fafajtákkal is
megcsinálhatjuk ugyanezt.

Az Euróbában honos kőrisfajok
lombhullatóak: ősszel elhullajtják leveleiket,
majd tavasszal újakat növesztenek. Melegebb
éghajlatokon örökzöld kőrisfák is élnek. A szárnyas
magok, amelyek a juhar magjaihoz hasonlóak, a virágokból
fejlődnek ki. A propeller-szerű szárnyakkal rendelkező
magokat a szél távolabbra tudja szállítani, ezzel elősegítve a
faj terjeszkedését.
A kőrisfa nagy sűrűségű, kemény, mégis rugalmas fa, amit a
legjobb európai faanyagként tartanak számon.
Felhasználása széleskörű: különböző szerszámok (kalapács,
ásó, seprű, stb.) nyelét készítik belőle. Főként régebben, a
modernebb anyagok megjelenése előtt használták
teniszütők nyelének készítéséhez, illetve ebből készítenek
leggyakrabban snooker dákót és baseball ütőt is.
A faanyag tartós, ám a nedvességet nem viseli jól,
ezért kültéri eszközök anyagaként
nem megfelelő.
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Kellékek:
Kőrisfa korongok, melyek közepébe
lyukat fúrunk
Kőrisgallyak, vagy vastagabb hurkapálca
Éles kés, bicska
Toll vagy festék
Ragasztó
Elkészítés:
A tollal vagy ecsettel rajzoljunk egy spirális vonalat
középről kiindulva a korong széléig. Fogjunk egy rövidebb
kőrisgallyat, hántsuk le róla a kérget és faragjuk a végét
úgy, hogy beférjen a lyukba (használhatunk
hurkapálcát is).
Illesszük a gallyat a korong közepébe.
Szükség esetén nyomjunk bele egy kis
ragasztót.
El is készült a pörgettyű.

Kellékek:
Éles kés vagy bicska
Különböző méretű kőriságak
Tollak vagy színes festék és ecsetek
Ragasztó
Gallyak
Madzag
Elkészítés:
Hozzunk létre egy friss vágási felületet a fán, az állat
fajtájától függően harántirányban vágva, vagy az ág
közepén, ha baglyot készítünk. Ez lesz az állatka arca.
Tollal vagy festékkel fessük meg a szemeket, szájat,
orrot. Egy kis madzagot a végéhez ragasztva
kész is van a süni, vagy az erdei egér farka.
Ha rókát készítünk, farigcsáljuk éles
késsel megfelelő alakúra, majd tollal
rajzoljuk meg a szőrét.

Kellékek:
Éles kés, bicska
Különböző hosszúságú faágak
Tollak vagy színes festék és ecsetek
Ragasztó
Gallyak
Elkészítés:
Éles késsel faragjunk háztetőt a
fadaraboknak. Fessük ki a házikót és egy
rövid gallydarabból ragasszunk rá kéményt.
Fessünk a házikókra ablakot és ajtót is
különböző színekkel!
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Kellékek:
Egy megfelelő méretű Y alakban
kettéágazó faág lecsupaszítva
Éles kés, vagy bicska
Gumiszalag, vagy rugalmas zsinór
Bőr vagy textildarab lövedéktartónak
Cérna, damil, vagy fogselyem

Elkészítés:
Keressünk egy megfelelően, Y alakban
elágazó fadarabot, amelynek megfelelő
nagyságú nyele is van.
Éles késsel, esetleg zöldséghámozóval hántsuk
le a kérget a fáról. Az Y alakú rész két végétől körülbelül
fél cm-re vágjunk körbe egy-egy mélyedést.
Vágjunk a gumiból a teljes szerszámmal körülbelül azonos
hosszúságú két darabot, és a cérnával erősen kötözzük a
bevágott mélyedésekbe őket. A körülbelül 10x5 cm-es
bőrdarabunk két végénél hasítsunk két lyukat, és ezeken
fűzzük át, majd kötözzük meg a gumiszalagok szabadon
álló végeit.
Az alábbi videó kiválóan szemlélteti az
elkészítés menetét!
https://www.wikihow.com/Make-a-Sling-Shot

Figyelem! Magyarországon nem
megengedett csúzlival kisvadakra vadászni!
Csak célbalövésre használjuk,
felügyelet mellett, hogy senki
ne sérüljön meg!

Kiváló módja a természethez való
kapcsolódásnak a bunker, vagy kunyhóépítés,
ami a gyerekek kedvelt tevékenysége. Nincsenek
szabályok, az egyetlen fontos dolog, hogy senki se
sérüljön meg az építés során. Lehet a kunyhó
alacsony vagy magas, kör alapú, mint egy indiánsátor,
vagy szabálytalan alapú, ahogy éppen kijön.
Akár meg is hosszabbíthatjuk a kunyhót, ha felül
keresztbe elvezetünk egy hosszabb ágat.
Felhasználhatunk helyben lévő bokrokat, vagy
fákat, illetve kiegészítő elemeket: kendőket,
vagy ami épp rendelkezésre áll.
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Se szeri se száma a botokból készíthető
dolgoknak. Egyszerű és gyorsan megvalósítható
a keret készítése, amelyre elkészíthetjük a saját erdei
szövetünket.
Kellékek:
Botok, spárga/madzag, szövetcsíkok, a természetben
megtalálható tárgyak
Elkészítés:
Először is, négy faágat használva készítsünk egy
négyzet alakú keretet, az ágakat a csomópontokban
összekötve.
Ezután a spárga segítségével fonjunk hálót a keretre,
a képen látható módon.
Majd a környékünkön található dolgokból
fonjunk a hálóba természetes anyagokat:
faleveleket, terméseket vagy
ami tetszik.

Kellékek:
Parafadugók
Gallyak, ágacskák
Spárga/zsinór
Ragasztó
Textil a vitorlához: anyagok, levelek, madártollak
Elkészítés:
A csónakot többféleképpen is elkészíthetjük, a
gyerekek választhatnak, hogy melyik anyagokkal
dolgoznak legszívesebben. Legjobb, ha a
közelünkben van valamilyen természetes víz,
ahol kipróbálhatjuk a csónakunkat.

Kellékek:
Gallyak
Madzag
Olló vagy kés
Elkészítés:
Egyszerű és gyorsan elkészíthető: kétszer
három darab rövid gallyból készítsünk két
háromszöget. A végeket kössük össze egyegy madzaggal. A háromszögeket
fektessük egymásra úgy, hogy egy csillagot
kapjunk, és kössük össze a két
háromszöget is.
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Népies megnevezések:
Szederje
Szedernye
Fekete málna
Feketeszeder
Földiszeder

A hagyomány szerint, amikor Szent
Mihály arkangyal letaszította Lucifert az égből,
Lucifer megátkozta a feketeszeder bokrot,
amelyre rázuhant. Elődjeink ezért úgy tartották,
hogy a Szent Mihály napja után szedett szedret
nem szabad megenni, mert az rossz ízűvé,
ehetetlenné válik.

A szeder az egyik legtöbb antioxidánst
tartalmazó gyümölcs, amire sötét színéből is
következtethetünk. Legjobb, ha frissen,
feldolgozatlanul fogyasztjuk.

BANÁNOS
SZEDER FAGYI
Összetevők
3-4 nagyobb banán, 200 g mélyhűtött szeder,
juharszirup vagy méz, ízlés szerint
Elkészítési javaslat:
Hámozzuk meg a banánokat, vágjuk karikákra, és helyezzük a karikákat
egy papírral, vagy fóliával kibélelt tálcára, majd tegyük egy éjszakára a
fagyasztóba. Másnap a fagyott banánkarikákat és a szederszemeket
botmixerrel keverjük simára. Eleinte azt tapasztalhatjuk, hogy a
gyümölcs darabos, és rátapad a keverőtál szélére, de ne csüggedjünk,
kaparjuk le, és mixeljük tovább, amíg egészen sima nem lesz. Édesítsük
mézzel vagy édes sziruppal. Az, hogy mennyi mézre vagy szirupra lesz
szükségünk az ízesítéshez leginkább a gyümölcsök érettségén múlik.
Minél érettebb a gyümölcs, annál nagyobb a természetes
cukortartalma, ezért kevesebb édesítő kell bele.
Tálalhatjuk frissen, vagy
jégkrémtartókban visszatehetjük a fagyasztóba,
amíg a pálcikával kivehető lesz.

Óvatosan mossuk át a
gyümölcsdarabokat egy szűrő, vagy
gyümölcsmosó segítségével.
A szárakat és leveleket távolítsuk el.
Helyezzük őket tálcára egy rétegben, és
tegyük a fagyasztóba. Csak teljesen ép
szemeket fagyasszunk le. Amikor
megfagytak,
fagyasztózacskóban vagy dobozban
tegyük vissza a mélyhűtőbe.

Sokoldalú növények - játékos ismertető: SZEDER

A lekvárkészítés
praktikái
Általában a gyümölcs tömegével
azonos tömegű cukrot használunk, de
ha kevésbé édes lekvárt szeretnénk,
kipróbálhatjuk az 1:3 cukor-gyümölcs
arányt is. Adhatunk hozzá egy evőkanál
citromlevet is, hogy kiemeljük az ízeket.
A szeder jól kombinálható a bodzával is.
Magas pektintartalma miatt minél
tovább melegítjük, annál
sűrűbb főzetet kapunk.

SZEDERLEKVÁR
Összetevők
Szeder, cukor, citromlé
Elkészítés
Hűtsünk le egy tányért a fagyasztóban, amivel majd a
lekvár állagát fogjuk tesztelni. Mossuk meg a szedret,
tegyük főzőedénybe, és adjuk hozzá a cukrot. Melegítés
közben nyomjuk szét a gyümölcsöket, hogy jobban kijöjjön
az aromájuk. Adjunk hozzá kevés citromlevet. Ahogy
közeledik a forráshoz, egyre gyakrabban keverjük – legyünk
óvatosak, a forró lekvár balesetveszélyes lehet! Keverés
mellett főzzük, amíg fényessé és gélszerűvé nem kezd
válni. Tegyünk egy kiskanállal a lehűtött tálcára.
Ha a lekvár érintésre összeráncosodik elkészült,
ha nem, főzzük tovább. Amikor elkészült,
adagoljuk kifőzött
befőttesüvegekbe.
.

GOMBÓCOK
Összetevők:
Sütőporos lisztkeverék, citromszörp vagy limonádé,
lekvár. Ízlés szerint pillecukor, mazsola, vagy csokikrém.
Elkészítési javaslat:
Tegyünk egy tálba sütőporos lisztet és adjuk hozzá a
citromszörpöt, hogy egy lágy tésztát kapjunk. Vegyünk egy jól
letisztított, vagy fóliával bevont hengert. Tekerjük rá erősen a
tésztát, hogy le ne csússzon róla, majd tűz, vagy parázs fölé tartva
óvatosan süssük. Amikor elkészült, tekerjük le a hengerről
(vigyázat, forró lesz!). Egy kevés vajjal, és szederlekvárral
ízesítsük. A szederlekvárt is készíthetjük a tábortűz felett.
Más töltelékkel is érdemes kipróbálni, például
pillecukorral, csokikrémmel,
mazsolával, vagy bármilyen finomsággal,
ami eszünkbe jut.
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SZEDRES
PALACSINTA
Ideális piknikhez és kirándulásokhoz

Összetevők:
350g szeder, 25g porcukor, 250g zab,
140g vaj, 50g világos típusú barnacukor
140g nádcukor szirup
Elkészítési mód:
Melegítsük elő a sütőt 190 fokra (gázsütő 5-ös fokozat).
Kenjünk ki, vagy béleljünk sütőpapírral egy 18 cm-es tepsit.
Főzzük a szedret a cukorral, amíg megpuhul,
majd hagyjuk kihűlni.
Egy másik serpenyőben olvasszuk meg a többi
összetevőt. A zabkeverék felét tegyük a tepsibe,
rétegezzük rá a gyümölcsöt, majd fedjük be a
zabkeverék másik
felével. Süssük készre 25 perc alatt.
Amikor kihűlt, még a tepsiben
vágjuk szeletekre.

ÉS MÉG...
Adagoljuk palacsintatésztához.
Vagy tegyük a bögrés süti aljára,
a tésztaréteg alá.
Ízesítsük a fagyinkat cukor és vanília
hozzáadásával készült szederszósszal.
Használjunk belőle egy keveset és máris
szép piros színű lesz a smoothie
vagy a gyümölcsturmix.

HAPA ZOME
A szeder erős pigmentje
ideálissá teszi őket a Hapa Zome művészetéhez
jelkészítés növényi pigmentek felhasználásával.
Gyűjtsd össze a szederet és más gazdagon pigmentált
leveleket és virágokat, és rendezd el őket
mintázatosan egy téglalap felére pamutszövet.
Hajtsa félbe a kendőt, hogy teljesen befedje a
növényeket, és törje össze őket kővel vagy kővel
egy kalapács.
A kendő kibontásakor mély színű
nyomok maradnak mindkét oldalon
abból.
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SZEDER
GYURMA
FIGYELEM! – NEM EHETŐ
Amire szükségünk lesz:
2 adag liszt, 1 adag só, egy maréknyi szeder
a színezéshez, egy evőkanál étolaj, 1 adag víz

SZEDERFESTÉK
A szeder rendkívül intenzív
színének köszönhetően kiváló festék
alapanyag. Szedjünk egy adag szedret és más
erősen színező bogyót. Ügyeljünk rá, hogy ne
legyen köztük mérgező!
Mozsárban törjük össze a bogyókat. Ha
szükséges, kevés vizet vagy egy tojássárgáját
is adhatunk hozzá.
Szűrjük át a pépes gyümölcslevet egy
teaszűrőn.

Elkészítés:
Keverjük össze a lisztet és a sót.
A szedret pépesítsük össze. Adjuk a szederpépet és az olajat a
liszt és só keverékéhez annyi vízzel, hogy egy testes, de lágy
tésztát kapjunk, majd gyúrjuk simára.
Készítsünk ál-fagyitölcsért
Vágjunk ki néhány nagy kört kartonpapírból és felezzük el
a köröket. Rajzoljunk rájuk négyzetrácsot majd
alkossunk belőlük kúpokat, mintha tölcsérek
volnának és celluxszal ragasszuk
össze őket.

Készen áll a kiváló festék,
kezdhetjük az alkotást.

ZSÁKMÁNYSZERZÉS
Festés szederrel
Ez egy nagyon maszatolós munka, úgyhogy
mindenképpen kültéren csináljuk!
Amire szükség lesz:
2 bögre szeder, ½ bögre só, víz, textil
Elkészítés:
Pároljunk két bögre szedret négy bögre vízzel lassú tűzön egy órán
keresztül. Szűrjük le a gyümölcsöt és a főzővizet tegyük vissza az
edénybe. Egy másik edényben vagy tálban keverjünk össze fél
bögre sót nyolc bögre vízzel. A festeni kívánt textil ruhadarabot,
anyagot áztassuk először a sós vízbe egy órára, majd alaposan
mossuk át hideg vízzel. Ezután tegyük bele a szederfőzetbe és
forraljuk fel, majd a forrást követően alacsonyabb hőmérsékleten,
folyamatosan figyelemmel kísérve főzzük még egy óráig, majd
hagyjuk kihűlni. Ha sötétebb színt szeretnénk, hagyjuk tovább
az anyagot a már kihűlt lében. Öblítsük át és teregessük ki
amíg meg nem szárad. A későbbiekben is külön,
vagy sötét textilekkel együtt mossuk,
mert eresztheti
a színét.

A fiatalokkal bogyógyűjtést is csinálhatunk, ami
kiváló módja annak, hogy a természetben, csapatban
közös célért dolgozzanak. Cél lehet az, hogy egy
kiválasztott recepthez vagy tevékenységhez gyűjtsenek
hozzávalókat, de versennyé is alakíthatjuk úgy, hogy az a
csapat nyer, amelyik adott idő alatt több bogyót gyűjt, vagy
amelyik a legritkább, legkülönlegesebb növényre lel.
Szervezhetünk kincsvadászatot is, úgy, hogy a csapatok
kapnak egy-egy listát az összegyűjtendő növényekről
és/vagy az elvégzendő feladatokról, amiket egy előre
megbeszélt területen adott idő alatt kell megcsinálniuk,
begyűjteniük. Az a csapat nyer, amelyik hamarabb visszaér,
és megvan mindene, amit gyűjteni kellett, valamint
bizonyíthatóan teljesítette a kiszabott feladatokat.

zsákmányszerzés
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A több, mint 2000 évvel ezelőtt
virágzó kelta kultúrában a magas tisztséget
betöltő druidák arra használták az erdei fenyőket,
hogy a téli napforduló idején óriási tüzet rakva
megpróbálják a Napot visszacsalogatni.

A toboztermők olyan fák, amelyek
toboztermésükben tárolják magjaikat. Tű
alakú leveleik már távolról árulkodnak róla, hogy
ilyen fával állunk szemben. Többségük örökzöld,
de van néhány, például a vörösfenyő, amely
lombhullató. Tobozterméseikre, amelyeket ősszel
elhullatnak, a fenyőerdőkben könnyedén
rátalálhatunk.
Magyarországon a fekete, az erdei, és a
karácsonyfaként népszerű lucfenyő telepített
erdőkben nőnek.
Őshonos fenyőfajok csak magasabb
területeken, foltokban, elegyes
erdőkben találhatók.

Későbbi népszokás, hogy a fenyőfákat csillogó
tárgyakkal és lámpásokkal díszítik. Innen eredhet a
mai karácsonyfa-díszítés, illetve a katalán karácsonyi
farönk hagyománya is.
A fenyő, magas gyantatartalma miatt, a hajóépítés
fontos alapanyaga is volt. A babona szerint
fogyóholdkor tilos a hajóépítésre szánt fenyőfák
kivágása, mert ha ekkor döntik ki őket, a Hold hatása
miatt alacsonyabb lesz a gyanta-tartalmuk. Vannak
helyek, ahol a favágók máig is odafigyelnek, hogy
melyik holdfázisban
döntik ki a fákat.

A fenyők tobozaikban
fenyőmagot rejtegetnek. A boltokban
beszerezhető mag sütéshez, főzéshez is
használható, például a pesto egyik fontos
alkotórésze.
Léteznek enyhén mérgező fenyőmag
fajták, amelyek magjai bizsergető
fémes ízt keltenek, ha
megkóstoljuk őket.
Magyarországon
ilyenek nem találhatók.

Svédországban
a tűlevelekből és egyes, még
zöld tobozokból főzetet készítenek,
aminek a neve: tallstrunt.
Ezzel is legyünk azonban körültekintőek.
Nem minden tűlevél használható. A tiszafa
levele például halálos mérgezést okozhat! A
tiszafa olyannyira mérgező, hogy még aludni
sem ajánlott a közvetlen közelében!
A fenyőt általában az illatáért
kedveljük, tobozából pedig
sokféle dísz készíthető.

Sokoldalú növények - játékos ismertető: TOBOZTERMŐK

Kellékek:
Fenyőtoboz,
üvegváza, festék, csillám, szalagok,
egy régi drótfogas, vagy fűzkoszorú,
flexibilis drót és olló, vagy vágóeszköz a dróthoz.

A fenyő legnépszerűbb része a
fenyőtoboz, ami kiválóan használható
dekorációs célra.
Bár Magyarországon természetes előfordulása
ritkább, kisebb telepített erdőkben magunk is
gyűjthetjük. Szedésével nem teszünk kárt a
természetben.
Ha a környékünkön nem található fenyves,
a toboz kreatív és lakásfelszerelési
boltokban olcsón
beszerezhető és számos
művészeti foglalkozáshoz
használható.

Elkészítés:
A boltban megvásárolható koszorúkhoz is gyakran
használnak fenyőtobozt, de könnyen elkészíthetjük mi is
a tobozkoszorút. Fonjunk egy kört a fűzvesszőkből, de
egy körré formált drótfogas is megteszi alapnak. A
tobozokra erősítsünk vékony drótdarabokat és csatoljuk
őket a koszorúra. Amikor készen van, kedvünkre
festhetjük, díszíthetjük vagy
akár egyéb növények részeit is
ragaszthatjuk rá. Ha elkészültünk,
szalaggal lógassuk az ajtóra.

Kellékek:
Fenyőtoboz,
Filc,
Olló és ragasztó,
Drót és vágóeszköz,
Gyurma, Öntapadós szemek,
Pamut vagy gyapjú, bevont (pl. zsenília) drót – kreatív
boltokban kapható.
Elkészítés:
Nézzük meg a képet, vagy valósítsuk meg a saját
ötleteinket. Az állatkák testét formálja a fenyőtoboz,
arra ragaszthatunk a többi anyagból szárnyat, fület,
orrot, szemet, uszonyt, taréjt, vagy bármit,
ami az adott állatnak része. Használjuk a
zseníliával bevont drótot a lábak
elkészítéséhez.
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Kellékek:
Fenyőtoboz,
Étkezési zsír,
Madáreledel vagy magok,
Spárga.
Elkészítés:
A spárgát csomózzuk a toboz csúcsosabb végére.
Olvasszuk meg a zsírt és ha már folyékony adjuk
hozzá a madáreledelt. Hagyjuk kihűlni. Amikor
már majdnem megszilárdult nyomkodjuk bele a
tobozba, majd hagyjuk megszáradni (jó, ha
zsírpapírra vagy sütőpapírra tesszük, mert
nyomot hagy).
Az elkészült tobozt akasszuk k
i a kertbe!

Kellékek:
Száraz fenyőtobozok
Viasz (gyertya, zsírkréta, paraffin,
méhviasz)
Párolóedény (ezt helyettesíthetjük
két egymásra tett lábossal)
Ételcsipesz
Fólia vagy zsírpapír
Illóolaj (opcionális)
Zsírkréta a színezéshez
(opcionális)

Elkészítés:
Párolóedényben, vagy duplafalú melegítőben
olvasszuk meg a viaszt (ne hagyjuk felügyelet
nélkül). Ha nincsen ilyen edényünk, tegyünk vizet egy
nagyobb edénybe, és úgy helyezzünk rá egy másikat,
hogy annak alja a vízszint felett maradjon.
Ha használunk színezőanyagot, például zsírkrétát, ekkor
adjuk a viaszhoz. A csipesszel megfogva óvatosan
mártsuk a tobozt a megolvadt viaszba, úgy, hogy
mindenütt befedje. Vigyázat, a viasz nagyon forró!
Amikor már nem csöpög, helyezzük egy darab
fóliára, vagy zsírpapírra, amíg megszárad.
Tűzgyújtáskor tegyük az aprófa mellé, és
óvatosan gyújtsuk meg.
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Kellékek:
Fenyőtobozok
Üveg váza, vagy szép edény
Festék, csillámpor, szalagok
Elkészítés:
Gyűjtsünk néhány fenyőtobozt és fessük ki,
majd díszítsük csillámporral őket. Az
elkészült tobozokat tegyük az asztal
közepére egy szép üvegedénybe
vagy vázába és máris kész
az ünnepi dekoráció.

Kellékek:
Fenyőtobozok
Gyanta
(amit a fák sérüléseinél kell keresnünk)
Kisbalta, szekerce vagy zsebkés
Egy még élő, 2-4 cm átmérőjű nem száraz faág a fáklya
nyeléhez.
Elkészítés:
Olvasszuk meg a gyantát, majd óvatosan mártsuk bele
a fenyőtobozt, amíg mindenütt gyantás nem lesz. A
szekerce, vagy kiskés segítségével hasítsuk négyfelé a
faág végét, majd a keletkező nyelveket feszítsük
szét és szorítsuk közéjük a tobozt. Az ágat szúrjuk a
földbe, és gyújtsuk meg a fáklyánkat. Mivel a gyanta
forró és égési sérülést okozhat, az égő
fáklyánkat csak a földbe szúrva
használjuk, ne járkáljunk vele.

Kellékek:
Sál, vagy kendő a szem bekötéséhez
Ligetes, fás terület

A játék menete:

Olyan helyet keressünk, ahol sok fa van és viszonylag biztonságos:
nincsenek szúrós növények, veszélyes tárgyak, és jók a
terepviszonyok. A résztvevők párokat alkotnak, majd a pár egyik
tagja beköti a szemét. A nyitott szemű lesz a vezető. Először
néhányszor körbe forgatja a bekötött szemű párját a saját tengelye
körül, majd a karját fogva óvatosan erre-arra vezeti a térben, hogy
párja elveszítse a térérzékelését. Ezután odavezeti egy fához. A
vezetett személy megszagolhatja, megtapinthatja a fát, átölelheti,
minél több módon szerezhet róla információt, elképzelheti, hogy hol
vannak rajta púpok, milyen a kérge stb., de nem nézheti meg. Ezután
a vezetők visszavezetik párjaikat nem túl messze a választott fáiktól,
majd leveszik a kendőket. Az eddig bekötött szemű játékos
feladata, hogy most már nyitott szemmel megkeresse azt a
fát, amelyikkel az imént megismerkedett. Ha megvan
(vagy ha adott idő alatt nem találta meg),
szerepet lehet cserélni.

Kellékek:
Fenyőtobozok
Egy bot, amivel kört rajzolunk a földre
A játék menete:
Bottal rajzoljunk egy céltáblát a földre, vagy ha
aszfalton játszunk, krétával az aszfaltra. Ezután
jelöljük ki, hogy hova állhatnak a játékosok.
Minden játékos három fenyőtobozt kap, ezekkel
fog célba dobni. Sorban jönnek egymás után a
játékosok, és az nyer,
aki a legpontosabbakat dobja.
Variálhatjuk a nehézséget kisebb körök
rajzolásával, vagy azzal, hogy a dobók
távolabb állnak.
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GYERMEKLÁNCFŰ
Népies nevén: pitypang, pongyola,
pitypang, kutyatej, barátfű, tejesfűvirág,
és még sorolhatnánk ennek a bűbájos, minden
gyerek által ismert és kedvelt virág elnevezéseit.
Az angolok varázsórának is nevezik, mivel virágai a
beérkező fény mennyiségétől függően reggel
kinyílnak, majd estefelé újra összecsukódnak.

Bizonyára hallottatok
már róla, hogy az érett
pitypang segítségével meg lehet
mondani, hogy hány óra van.
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Ahány levegővétellel sikerül az összes
szárnyas magot elfújni a fehér
pitypangról, annyit mutat az
óra a fújás pillanatában.
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A beporzást követően a virágzat összecsukódik, és a
termés kifejlődéséig zárva is marad. A pitypangok
közül a gyermekláncfű csak az egyik, de hazánkban
legismertebb faj.
Miután a termés, a fehér, szőrös kis
magokból álló bóbita kialakult, a szél
könnyedén tovahordja
a magokat.

VERS
Gryllus Vilmos: Pitypang

A pitypangot jóslásra
is használják a gyerekek!
Ahány kis bóbita marad a
száron egy nagy fújás után,
annyi gyereke lesz majd
a fújónak felnőtt
korában.
%
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Zöld mezőben sárga pötty,
pitypang nőtt a fű között.
Kék mezőben sárga láng,
égből süt a Nap reánk.
Egyre jobban tűz a Nap,
réten pitypang áradat.
Nincsen már se zöld, se kék,
sárga lett a föld s az ég.
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Gyermekláncfű
tündérsüti
Gyűjtsünk egy nagy marék gyermekláncfűt.
Távolítsuk el a szárakat, mert azok keserűek,
majd a sárga virágokat alaposan mossuk meg.

Zamatos falatok
A gyermekláncfű leveleit
alaposan megmosva salátákhoz
adhatjuk.

Készítsünk egy piskótatésztát, szórjuk bele a
virágokat, ezzel aranysárga színezetet adva a
piskótának, majd sütőben süssük készre.

A leveleket belesüthetjük
tojásrántottába is.

Amikor kihűlt, díszíthetjük cukormázzal,
aminek a tetejére ehető virágokat,
például ibolyát, vagy
rózsaszirmokat
tehetünk.

Pitypang tea
Pitypangos keksz
Hozzávalók:
170g liszt, 2 teáskanál sütőpor,
½ teáskanál só, 1 teáskanál szárított fűszer pl.
rozmaring, majoránna, kakukkfű, bazsalikom vagy
metélőhagyma,
45g hideg sótlan vaj feldarabolva, 3 dl tej,
½ bögre sárga, szárától megtisztított pitypangvirág.
Elkészítés:
Melegítsük elő a sütőt 230°C.-ra. Keverjük össze a
hozzávalókat. A tésztát csak addig keverjük, amíg még
nedves és ragadós, de nem teljesen egynemű.
Evőkanállal tegyünk a masszából kis adagokat a
sütőpapírral bélelt tepsibe kb. 5 cm távolságra
egymástól. Nagyjából 12-14 perc alatt süssük
meg annyira, hogy az alja és a szélei már
barnulni kezdjenek.

A leszedett virágokat és leveleket
befőttesüvegben tárolhatjuk. A tea
elkészítéséhez tegyünk bögrébe egy marék
pitypangot, majd öntsük rá forró, de nem
lobogó vizet.
Hagyjuk ázni, amíg fogyasztható hőmérsékletűre
nem hűl, majd szűrjük le és ízesítsük kedvünk
szerint. A pitypang jó frissítő és emésztést
serkentő hatású.
Elővigyázattal használjuk! Aki bármilyen
fekélyes vagy más krónikus megbetegedéssel
küzd feltétlenül konzultáljon az orvosával,
mielőtt ezt a teát fogyasztaná.
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JÁTÉK A SZÉLLEL
“Kié száll távolabb?”
Mindenki dobjon fel egy
érett pitypangbóbitát – az
nyer, akié tovább marad
a levegőben, vagy akié
távolabb repül.

A pitypangbóbitákat aszerint is
osztályozhatjuk, hogy hogyan szállnak a
levegőben. Próbáljuk elkapni a szélfútta bóbitákat.
Versenyezhetünk is úgy, hogy kiválasztunk egy termést
és az nyer, aki azt az egyet elsőként elkapja.
Tavasszal a bóbitákkal, ősszel a szélben szálló
falevelekkel játszhatjuk ugyanezt a játékot…
A népi hagyomány szerint ahhoz szegődik

A pitypangbóbita csak
egy a szél által szállított termések
közül. Számos szélfútta termést ismerünk,
amelyek újabb ötleteket adhatnak
mindenféle egyszerű repülő tárgy elkészítéséhez.
Ilyen például a papírból készített kis propeller, amit a
juharfa termése inspirált.
Szükségünk lesz egy 2-3 cm széles papírszalagra (téphetünk
egy csíkot egy papírlapból), amit a két végén a képen
látható módon bevágva és egymásba illesztve egy halacska
alakot kapunk. A gyerekek egy botot kilövőrakétának
használva lökik fel a propellereket a magasba. Az nyer,
akinek a legtöbb
ideig marad a levegőben pörögve a propellere.
Aki magasabb kilövő pontot talál
még nagyobb sikerrel járhat.

a szerencse, akinek sikerül elkapnia
a leveleket.

Hivatkozások
Maudsley, M, Playing on
the Wildside, 2009
Playwork Partnerships

Elmélkedés egy
szeles napon
A gyerekeket gyakran elvarázsolja, és
gondolkodóba ejti, ahogy a szél által fújt és
különböző formára alakított felhőket nézik az
égen. Ezek a felhők játékokra is inspirálhatnak.
Próbáljuk meg kitalálni, hogy honnan fúj a szél,
hogy vajon mennyi időbe telik, amíg egy
felhőalakzat szertefoszlik. Beszélgessünk róla,
hogy ki milyen alakot lát bele egy-egy felhőbe.
Egy kitalált alakú felhő kialakulását is
várhatjuk izgatottan, az nyer, aki előbb lát olyan
alakú felhőt.
De az is jó, ha csak lazítunk és
belefeledkezünk a felhők
mozgásába.
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HAPA ZOME
A magas víztartalom a
a pitypang levelei és virágai ideálissá teszik a
Hapa Zome művészethez.
Helyezze a növényt egy pamutszövet egyik
felére.
Hajtsa rá az anyagot a virágra.
Egy sima kővel vagy egy kis kalapáccsal
határozottan „dörzsölje át” az anyagot, amíg a
növényi festékek ki nem látszanak.
Az anyag kibontására egy pitypang
nyomtatás megjelenik!

PITYPANGDUDA
Vegyünk egy jól kifejlett,
erős, masszív, és hosszabb szárú pitypangot.
Tépjük le a virágját, és tegyük a szár egyik
végét a szánkhoz, és fújjunk bele!
Dudához hasonló hangot fogunk hallani!
Ha elsőre nem működik ne csüggedjünk,
keressünk másik szárat, vagy próbáljuk
erőteljesebben fújni. Az interneten rákeresve a
‘dandelion horn’
kifejezésre meghallgathatjuk,
hogy milyen hangot
ad ki.

ALKOTÁSOK
GYERMEKLÁNCFŰBŐL
A gyönyörű aranysárga virágzatú
gyermekláncfű széles elterjedésének
köszönhetően kiváló alapanyag az alkotni
szerető gyerekek számára.
A pitypang több híres művészt is
megihletett. Keressünk rá Andy
Goldsworthy, Christo,
Patrick Dougherty és
Dénes Ágnes műveire.

PITYPANGOS
GYURMA
Hozzávalók:
Egy marék sárga pitypangvirág, a szárától
megtisztítva, 235ml forrásban lévő víz,
120g liszt, 40g só, 2 evőkanál növényi olaj,
1-2 evőkanál tisztított borkő (esetleg borkősav). Előbbi
drogériában kapható, utóbbi élelmiszerboltban is.
Elkészítés:
Robotgéppel keverjük a virágokat a forró vízhez, amíg
pépes nem lesz. Adjuk hozzá az olajat, a sót, a borkövet
és a lisztet. Ezután már kézzel gyúrjuk. Ha
túl ragadós, adagoljunk hozzá még lisztet. Amikor
sima, jól gyúrható masszát kaptunk, kész a
gyurmánk. Formázzuk tetszés szerint.
Hűtőben több hétig is
eltartható.
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A vadrózsa a latin nevét
Rosa canina, amit szó szerint
kutyarózsának fordíthatnánk, onnan kapta,
hogy a rómaiak a rózsa gyökeréből kivont
anyaggal próbálták gyógyítani a veszett kutya
harapását.
Az sem kizárt, hogy a kutyafogra emlékeztető,
könnyen sérülést okozó hegyes tüskéknek is
hatása volt a kutyarózsa név elterjedésére.
Népies nevein gyepűrózsa, csipkerózsa, ebcsipke,
tüskefa. Schubert egyik dalában
pusztai rózsaként említik.
A vadrózsa termése, a csipkebogyó
más néven hecsedli, vagy petymeg. Ősszel
érik, de igazán akkor jó, amikor már megcsípte
a dér és a bogyók megpuhulnak, felszínük kissé
ráncossá válik.
. A belőle készült lekvárt hecsedlilekvárnak is nevezik.
Magas C-vitamin tartalma miatt a népi gyógyászatban
elterjedten használt.
Komisz gyerekjáték a csipkebogyó kipréselt belsőjét mások
ruhája alá csempészni. A szúrós szőrök sokáig tartó
kellemetlenséget okozhatnak.
Róla kapta nevét Csipkerózsika a
Grimm mesék mesehőse, akinek 100 évig tartó álmát – a
gyerekbarát meseváltozatban – a rózsabokrok sűrű
bozótján hősiesen áttörő herceg
csókja oldotta fel.

A vadrózsa elnevezés valójában
több alfajt takar.

A csipkebogyót
számos receptben
használják.
C-vitamin tartalma
magasabb, mint
a citromé.

A csipkebogyó szárított formában
egyszerűen tartósítható is, így hosszabb
távú felhasználásával is tervezhetünk.
Gyűjtsük a csipkebogyót olyan helyről, ahol biztosan
nem érte vegyszer vagy más káros hatás. Egy késő őszi
kirándulás kiváló gyűjtési lehetőség. A szárításhoz ép, még
kemény héjú terméseket használjunk.
Melegítsük a sütőt 55-70 fokosra – változtathatjuk is
közben. Óvatosan mossuk át a bogyókat. A tepsit béleljük
sütőpapírral, majd egy rétegben terítsük szét rajta a
csipkebogyókat. Figyeljünk rá, hogy ne maradjanak rajtuk
szárdarabok. Addig hagyjuk a sütőben, amíg azt nem
látjuk, hogy száraz, és már töredezni kezd. Régebbi fajta
sütőn, ahol a nem tudunk hőmérsékletet állítani,
támasszuk ki a sütő ajtaját, hogy ne melegedjen túl.
A szárított terméseket száraz, hűvös
helyen, légmentesen záródó
üvegben tároljuk.
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CSIPKEBOGYÓSZÖRP
Hozzávalók:
1kg csipkebogyó, 3 liter víz, cukor
Elkészítés:
Szabadítsuk meg a bogyókat a szártól és a végektől,
majd mossuk meg őket. Sterilizáljunk néhány befőttesüveget és tetőt,
forrásban lévő vízzel, vagy mikrohullámú sütőben.
Vágjuk durvára a bogyókat, de akár aprítóban is ledarálhatjuk őket, majd
tegyük egy nagy, vastag aljú lábosba. Öntsünk rá vizet, forraljuk fel, ezután
alacsonyabb hőmérsékleten pároljuk még 15 percen keresztül. Szűrjük át egy
konyharuhán, és hagyjuk csepegni még egy fél óráig a tál felett, hogy minden
folyadék át tudjon folyni (fel is akaszthatjuk a mosogató csapjára).
Mossuk ki az anyagot, vagy használjunk újat, és a szűretet ismét eresszük át
rajta. Használjuk duplán hajtva, hogy biztosan ne jussanak át az irritációt
okozó szőrdarabok.
Tegyük vissza a szűretet egy tiszta lábosba, és fél literenként 325 g cukrot
adjunk hozzá.
Lassan melegítsük, amíg a cukor feloldódik, majd három percre
forraljuk fel, és ha hab keletkezik rajta, azt szedjük
le a tetejéről.

Frissítő nyári
italunkhoz használjunk
jégkockába fagyasztott
rózsaszirmot és
díszítsük mentaággal
az üdítőitalt.

Mindig duplán
hajtott, vagy sűrűn
szőtt textilt használjunk
a csipkebogyó
recepteknél, hogy
megszabaduljunk az
irritációt okozó
szőröktől.

Azonnal töltsük a főzetet a
fertőtlenített üvegekbe.

Hecsedli lekvár
A csipkebogyó
főzetek és lekvárok
bontatlanul körülbelül négy
hónapig tarthatók el.
Lehetőleg elkészítés után
rögtön, de felbontás után
feltétlenül hűtőszekrényben
tároljuk őket és hamar
fogyasszuk el.

A csipkebogyót ne
fogyasszuk nyersen.
Mindig szűrjük át a
készítményeket, hogy
ne maradjon bennük
tüskés szőr.

Hozzávalók:
1kg csipkebogyó, kb.1 liter víz,
340g cukor, 1 friss citrom
Elkészítés:
Mossuk meg a bogyókat, távolítsuk el a leveleket és végeket.
Száradás után óvatosan vágjuk be a bogyókat két oldalról, nyissuk
szét, és kanalazzuk ki a szúrós magokat. Figyeljünk rá, hogy ne
kerüljön szőr a lekvárba.
Tegyük a megtisztított bogyókat egy vastagtalpú edénybe, és
körülbelül 40 perc alatt főzzük puhára annyi vízzel, ami éppen ellepi.
Amikor megpuhultak passzírozzuk át egy nagyon finomlyukú szitán,
és tegyük vissza az alaposan elmosott edénybe.
Adjuk hozzá a cukrot és a citrom levét. Utóbbi segít az élénk szín
megőrzésében. Forraljuk gyakori kevergetés mellett, amíg egy
sűrű, fénylő, tejföl állagú masszát nem kapunk. Ha egy
kanálnyi lekvárt jéghideg tányérra rakva érintésre
enyhén remegni kezd, elkészült a lekvárunk
(ez a lekvár-teszt). Tegyük kifőzött befőttesüvegekbe
és rakjuk száraz dunsztba, vagy tároljuk
hűtőszekrényben, és
fogyasszuk el hamar.
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RÓZSASZIROM

RÓZSASZIRMOS MÉZ
A rózsa baktérium és vírusölő,
hatású, ezért torokfájás
enyhítésére is használják
Hozzávalók és kellékek:
Rózsaszirom, méz, sterilizált befőttesüveg, fakanál
Elkészítés:
Tegyünk rózsaszirmokat egy befőttesüvegbe, és
csurgassunk rá mézet. Keverjük össze, hogy minden
szirmot befedjen a méz. Fedjük le a kifőzött tetőkkel,
majd tegyük el 6 hétre a kamrába vagy a hűtőbe.
6 hét múltán az egészet passzírozzuk át egy sűrű
szövésű kendőn.
Használjuk ízesítésre, illetve adalékként
bármihez, amihez
mézet használnánk.

Cukrozott
rózsaszirmok díszítésre
Hozzávalók:
Kezeletlen ehető rózsaszirom, 1 nagy tojásfehérje,
100g porcukor – vagy házilag őrölt kristálycukor
Elkészítés:
Óvatosan gyűjtsünk különálló rózsaszirmokat a rózsabokorról.
Gyengéden mossuk át őket, vigyázva, hogy ne szakadjanak el
vagy törjenek meg. Tegyük őket konyhai papírtörlőre és várjunk
amíg teljesen megszáradnak.
A cukrot oszlassuk el egy tányéron. Az enyhén felvert (még
nem habos) tojásfehérjével egyenként kenjük be a
rózsaszirmok mindkét oldalát egy kenőecset segítségével,
majd tegyük őket a cukros tányérba, és vigyázva forgassuk
a szirmokat addig, amíg teljes felületüket cukor nem fedi.
Szórhatunk rájuk plusz cukrot, ha szükséges. Ezután
helyezzük őket egy sütőpapírra tett sütőrácsra,
és várjuk meg, amíg megszáradnak és
megkeményednek.

A rózsaszirom ehető, és kiválóan
ízesíthetjük és díszíthetjük vele
kifinomultan elkészített fogásainkat.
Például, mogyoróvajas, vagy lekváros
kenyerünket hintsünk meg
rózsaszirommal.
A rózsaszirommal díszíthetünk házilag
készített csokoládét, kekszeket,
salátákat, tehetjük a tányér szélére,
vagy sütemény tetejére.

A friss, vagy szárított
rózsaszirmokból rózsavizet,
könnyű hűsítő teát vagy tinktúrát is
készíthetünk.
A teához a rózsaszirmokra öntsünk
forrásban lévő vizet, majd hagyjuk őket
ázni egy éjszakán át.
Másnap szűrjük át egy konyharuhán,
vagy szövetkendőn és üvegbe töltve
tároljuk a hűtőszekrényben.
Gyomorfájdalmat enyhítő
hatással bír.
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Virágnévjáték
Sok virág nevét használják
személynévként.
Az ABC első betűjével kezdve
menjünk betűnkként sorban és
próbáljunk meg minden
kezdőbetűhöz találni egy
virágból képzett
személynevet.

Használjuk a rózsa jellegzetes részeit
arra, hogy a résztvevők segítségükkel
elgondolkodjanak a következőkön:
TÜSKE: milyen rossz dolgok történtek veled ma?
VIRÁG: milyen jó, örömteli dolgok történtek veled ma?
RÜGY: valami, ami még csak most fog megtörténni.
Kezdjünk a tüskével, folytassuk a rózsa virággal,
és a végére hagyjuk a rügyet.
A növény részeinek használatával segítjük a
résztvevőket, hogy mélyebben
elgondolkodjanak a megéléseikről és
könnyebben megosszák egymással
az érzéseiket.

A BŰVÖS RÓZSA
Csipkerózsika bűvös rózsájával fogunk
játszani.
Szedjünk jó sok rózsa virágot, legalább annyit,
ahányan vagyunk.
Üljünk körbe. A kezdő játékos tépjen le egy szirmot a
virágról, majd adja tovább a virágot a mellette
ülőnek. Ő újra tépjen le egy szirmot és adja tovább a
megmaradt virágot. Ez így megy, amíg el nem fogy az
utolsó szirom is a rózsáról. Akinek az utolsó szirom
jut, kiesik a játékból.
Adjunk egy újabb virágot a körben következő
embernek, és folytassuk így tovább,
amíg már csak egyetlen játékos
marad a végére.
Ő lesz a nyertes.

Virágpréselés
Kellékek:
Virágok, papírlapok, nehéz könyvek
Elkészítés:
Válassz ki néhány neked tetsző virágot, vagy
növényi részt. Lehetnek köztük levelek,
szirmok, laposabb termések. Helyezd őket
papírlapok közé, majd nyomd le nehéz
könyvekkel.
Néhány nap múlva ellenőrizd. Egészen addig
hagyd rajta a könyveket, amíg a növényi
részek teljesen ki nem lapulnak és
meg nem száradnak. A préselt
növényeket felhasználhatod
különböző alkotások
részeként.

MINDFULNESS
Indulj el rózsakereső sétára egy barátoddal.
Az úton figyeld meg a hangokat, illatokat,
szagokat, fényeket, amiket magad körül érzékelsz.
Ha egy vadrózsabokorra akadtok, álljatok meg, és
csak figyeljétek egy percig csendben. Próbálj csak a
rózsára gondolni, a virág különleges tulajdonságaira
fókuszálni.
A csendes megfigyelést követően szakíts egy darabot
a rózsából és fogd gyengéden a kezedbe. Ülj le, hunyd
le a szemed két percre és beszélj a barátodnak arról,
hogy mit érzel.
Végül lélegezz egy mélyet a rózsa illatából, feküdj
le és három percen keresztül csak figyeld
a saját légzésed és
a barátod lélegzését.
A mindfulness gyakorlatot
követően szedjük össze a
tapasztalatainkat. Rajzoljuk
vagy írjuk le, hogyan éreztük
magunkat
a gyakorlat közben.
Tegyünk be egy megnyugtató zenét,
és próbáljunk 15 percen keresztül
csak erre fókuszálni.
Amikor befejeztük, osszuk meg a
munkánkat társunkkal.
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Bodzaszörp
Hozzávalók:
2,5 kg kristálycukor, 2 kezeletlen citrom (bio citrom, vagy
aminek a címkéjén szerepel, hogy a héj emberi fogyasztásra alkalmas),
20 friss bodza virágtányér, 85g citromsav (boltban kapható)

A bodza főzése
A bodzavirág főzése kicsit maszatos munka,
de annál jobb móka. A bodza
egészségmegőrző hatása miatt évszázadok óta
elismert gyógynövény.
Számos felhasználása ismert. Angol nyelven a
következő oldalon olvashatunk róla:
www.woodlandtrust.org.uk
Magyar nyelven is, ha a bodza, vagy
gyógynövények kifejezésre keresünk,
rengeteg hasznos találatra
lelhetünk.

Sült bodza

Elkészítés:
Tegyük a cukrot másfél liter vízzel felöntve egy nagy főzőedénybe. Időnként
megkeverve melegítsük, amíg a cukor fel nem oldódik. Forralni még nem kell. Az
alaposan megmosott citromokat egy krumplihámozóval hámozzuk meg (a héjat
tegyük félre), majd vágjuk fel karikákra. Miután a cukor feloldódott, forraljuk fel a
szirupot, majd vegyük le a főzőlapról.
A mosogatótálcát alaposan mossuk ki és töltsük fel hideg vízzel. Tegyük bele a
bodzavirágokat és óvatosan mossuk át őket, figyelve rá, hogy ne maradjanak a
virágzatban kis bogarak, vagy bármilyen szennyeződés. Mosás után tegyük őket a
cukros vízbe a citromhéjjal, a citromkarikákkal és a citromsavval együtt és jól keverjük
meg. Fedjük le a lábost és hagyjuk a szirupot érni 24 órán keresztül.
Béleljünk ki egy szűrőt egy tiszta konyharuhával, és tegyük egy nagy lábos, vagy edény
fölé. Lassan eresszük át rajta a szirupot. A fennmaradó darabokat távolítsuk el a
szűrőből.
A leszűrt szirupot merőkanállal, vagy tölcséren keresztül töltsük kifőzött, vagy
mosogatógépben átmosott üvegekbe. Zárjuk légmentesen. Alacsony
hőfokra (kb. 90 °C) kapcsolt sütőben fél órát, vagy szárazdunsztban
néhány napot hagyjuk hűlni.

Hozzávalók:
2 nagy tojás, 100g liszt,
300ml tej, friss, tiszta bodzavirágtányérok,
porcukor, vaj, citrom
Elkészítés:
Készítsünk palacsintatésztát a tej, a tojás és a
liszt összekavarásával.
Forrósítsuk fel a vajat egy serpenyőben.
A bodzavirágokat mártsuk a palacsintatésztába
és száruknál fogva a forró vajban süssük meg
őket.
Tálaljuk azonnal, porcukorral hintve
és pár csepp citromlével
meglocsolva.

A szörp azonnal fogyasztható, vagy hűtőben felbontás
nélkül 6 hétig eltartható.
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Bodzalekvár, bodzadzsem
Hozzávalók:
500g bodzabogyó, 400g befőző cukor vagy kristálycukor,
1 evőkanálnyi citromlé

FIGYELEM!
Csak megtermett
feketebodzabokorról szedjünk
bogyót! Az alacsonyan, földről
nővő gyalogbodza vagy földibodza
erősen mérgező! Ritkábban
előforduló rokona a fürtös bodza
enyhén mérgező. Ha nem vagyunk
biztosak a dolgunkban inkább ne
szedjük le, vagy kérjünk meg
hozzáértő személyt, hogy vizsgálja
meg milyen növényről van szó!

Elkészítés:
Elsőként helyezzünk egy tányért a fagyasztóba. Ez később fog kelleni a
lekvár állagának teszteléséhez.
Szemezzük le a bogyókat egy villa segítségével és mossuk át alaposan, hogy
ne maradjon köztük szárdarab, vagy szennyeződés.
A bogyókat egy vastag talpú lábosban nyeles krumplinyomó segítségével
passzírozzuk össze annyira, hogy levet eresszenek, de azért maradjanak
darabkák is – ezt ízlés szerint változtathatjuk. Ha teljesen sima lekvárt
szeretnénk, akár botmixerrel is pépesíthetjük.
Öntsük fel a vízzel, tegyük hozzá a cukrot, a citrom levét, és időnként
megkeverve melegítsük. Figyeljünk, hogy a lekvár ne ragadjon le!
Ha a jéghideg tányérra kanalazva, majd pár percre a hűtőbe rakva
megdermed, bőrösödik, akkor elkészült. Ha nem, akkor
főzzük még tovább.
Adagoljuk a lekvárt, vagy dzsemet sterilizált
befőttesüvegekbe. Megfelelően sterilizált
üvegekben szárazdunsztban hűtve akár egy évig is
eláll. Felbontás után hűtőben
tároljuk!

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.
A versnek több megzenésítése is ismert.
Keress rá az interneten!
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Alkossunk bodzából
A bodzavessző sokoldalúan
használható, hajlékony anyag.

Bodzalegendák
„A bodza szoros kapcsolatban áll a tündérvilággal és a
mágiával. Ha Szentivánéjkor bodzabokor alá ülsz, vagy
ott hajtod álomra a fejed, megláthatod a szellemeket,
amint a Szentivánéji ünnepre készülnek. Kockázatos azonban erre
vállalkozni, hiszen előfordulhat, hogy átkerülsz a túlvilágra és nem is tudsz
visszatérni.”
„A túlvilágon, vagy szellemvilágban laknak a holtak lelkei. A bodzát gyakran
kötjük a szellemléthez, vagy túlvilág kapujának őrzőjéhez.
Éppen ezért gyakran ültetik temetőkbe, illetve készítenek bodzafából fejfát a
halottaknak, valószínűleg azért, hogy megkönnyítsék a lelküknek az átmenetet
a túlvilágra.”
Incredible Edible Todmorden

Könnyen vágható, és a belsejében lévő
szárbél kikaparásával kapott üres
csövet számos célra használhatjuk.
Készíthetünk belőle bábot,
bodzasípot, vagy
bodzapipát.

Elder crafts

A bodzavessző a varázspálcák ura. Halálpálcának, vagy a Végzet pálcájának is
nevezik JK Rowling Harry Potter univerzumában. A halál ereklyéinek
egyikeként, maga a Halál alkotta, és adományozta első tulajdonosának.
Keressünk még a bodzához fűződő legendákat és
történeteket, és használjuk őket saját
történetmeséléseinkhez.

Bodzagyöngy nyaklánc
Ez egy könnyen elvégezhető, gyors sikerélményt
hozó munka, aminek eredményeként egy szép, saját
készítésű nyakláncot kapunk.
Metszőollóval, vagy vastagabb ágak esetén fűrésszel
vágjunk körülbelül ujjnyi vastagságú hosszú, egyenes
bodzaágakat.
Vágjuk, vagy kaparjuk le a külső réteget, de ha még
természetesebb megjelenést szeretnénk, rajta is
hagyhatjuk a kérget.
Ezután vágjuk az ágakat kisebb, hosszúkás gyöngy alakú
darabokra. Kaparjuk ki a puha belső részt egy
sátorcövekkel, vagy valamilyen kemény, de nem nagyon
hegyes eszközzel.
Ha a tavasz elmúltával szedjük a bodzát, a már
megvastagodott külső rétegbe mintákat is faraghatunk.
Fűzzünk a gyöngyökből nyakláncot, vagy
használjuk függő dekorációnak.
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Brit gyerekjáték mondókával
Játsszuk érett, virágzó fűvel

Ilyen egy fa nyáron
mutassuk meg a fűszálat,

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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

Sokoldalú növények - játékos ismertető: FŰFÉLÉK

2.

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.

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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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.

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

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
Tetszőleges számú fogó van, szintén a
területeket, ahol könnyen
pálya nagyságától és a játékosok számától
elbotolhatnak.

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.
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Mogyorót nyár végén, kora ősszel
tudunk szedni. Tárolásra inkább a már
kiszáradt, maguktól leváló terméseket
szedik. Miután kifejtettük külső héjából, egy
tálcán kiterítve tegyük a sütőbe és pirítsuk
180 fokon 15 percig.

Hozzávalók:
150 g mogyoró durvára vágva
100 g porcukor, plusz egy kevés a szóráshoz
155g puha vaj
200g liszt
1/2 narancs héja
1/2 tojás
1 csipet só
Elkészítés:
A vajat keverjük simára a porcukorral, majd a
tojás kivételével a többi összetevőt adjuk hozzá.
A tojást kicsit verjük fel, majd fokozatosan
adagoljuk a masszához. A tésztát nyújtsuk
körülbelül 3mm vastagságúra, és kiszúróval
vágjuk ki a formákat. Sütőpapíron 170 fokos
sütőben
süssük őket 8 percig, majd
hagyjuk kihűlni.

Amikor elkészült tegyünk egy konyharuhát
egy tálba, öntsük bele a mogyorókat, és ha
kihűltek, erősen dörzsöljük át őket a
konyharuhával, hogy eltávolítsuk a
belső héjat.
Ekkor felhasználásra
kész.

A metszés a fák méretének, formájának
kialakítása, mely új hajtások növekedésére
serkenti a fát. Előfordul, hogy egészen a bokor
tövében végezzük a metszést. Ez arra is jó, hogy rengeteg
faágunk lesz, amiket felhasználhatunk kreatív célokra.
A mogyoró különösen alkalmas erre hosszú, egyenes
ágaival. A lemetszett ágakból építhetünk kunyhót,
különböző módokon összerakva őket. Indiánkunyhóhoz
kiváló a sok hosszú, egyenes ág.
De készíthetünk belőle futónövényeknek, például babnak,
vagy borsónak rácsot.
Faraghatunk varázsvesszőt, amire az egyenes
mogyorófavessző különösen alkalmas. Gondoljunk csak a
Harry Potterre.
Nincs szükségünk másra, mint egy jó éles késre,
amivel a kérget le tudjuk fejteni és
tetszésünkre
tudjuk formázni a botot.
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Mogyorófaágból készíthetünk
sétapálcát, melyre mintát is faraghatunk
vagy festhetünk.
A mogyorófabotokat hagyományosan a
Druidák használták önvédelmi céllal.
A villás ágakról pedig azt tartották, hogy a
jósok segítségére vannak a víz
keresésben.
Akár sétabot, önvédelmi szerszám,
jóseszköz, a mogyorófa kiválóan
használható kreatív célokra.

A szép alakú mogyorófalevelekből
készíthetünk levéllenyomatot akár úgy,
hogy a levél felszínét befestjük, majd a papírra
fordítjuk, vagy úgy, hogy egy vékony papír alá téve
grafitceruzával átsatírozzuk.
Ősszel gyűjthetünk lehullott leveleket, amiket
préselés után felhasználhatunk alkotások
készítésére. A szabályos alakú leveleket sablonként is
használhatjuk, körberajzolva őket.
Amikor levelekkel dolgozunk érdemes megfigyelni a
szimmetriájukat. A mogyorófalevelek többnyire
tengelyesen szimmetrikusak, azaz félbehajtva
őket a két oldal fedi egymást. A mogyorófa sok
művészeti alkotás ihletője. Nézzünk
utána az interneten és
gyűjtsünk ötleteket.

Történetmesélés mogyorófaággal
Vegyünk egyenes mogyorófavesszőket, annyit,
ahányan vagyunk, és egy gombolyag fonallal együtt
vigyük magunkkal egy közös kirándulásra vagy sétára.
Ahogy haladunk, figyeljük meg a környezetünket, és
válasszunk ki apró növényi részeket, amelyek
emlékeztetnek rá, hogy merre jártunk. Ezeket a leveleket,
terméseket, ágacskákat kötözzük rá a botunkra. Mire
megérkezünk az úticélunkhoz lesz egy “vizuális naplónk” az
utunkról, aminek segítségével fel tudjuk idézni, és a
többieknek is mesélni tudunk az utunkról.
A mogyorófavesszőkből összerakhatunk egy kis
szövőkeretet is, amire a fonalból hálót szővünk, és a
hálóra ráerősítjük a sétánk során vagy a
környezetünkben gyűjtött dolgokat.
Csinálhatunk nagyobb hálót is,
két fa között kifeszítve.
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A fafaragás nagyobb
gyerekekkel jó foglalkozás.
Egyszerűbb mintákat egy késsel is
faraghatunk, cifrább, görbe vonalakhoz
már speciális szerszámok kellenek.
Ambrus Aladár fafaragó mester oldalán
rengeteg mindent megtudhatunk a
fafaragásról:
http://www.fafaragas.info/

Hozzávalók:
22 ½ dkg törökmogyoró
3 ek mogyoróolaj (vagy semleges ízű olaj)
1 csipet só, 1 ek kristálycukor
3 ek cukrozatlan kakaó
45 dkg tejcsokoládé
2 dl tej, 10 dkg tejpor
A mogyorókrémet a gyerekek többsége szereti, és ha maguk
készítik, még jobban meg fognak becsülni minden falatot. A
mogyorót pörköljük meg, majd dörzsöljük le a barna héjat.
Aprítóban őröljük egészen finomra, majd adjuk hozzá a sót
és a cukrot és őröljük tovább. Amikor a só és cukor kristályok
is apróra törtek, a kakaót és az olajat hozzáadva
finomítsuk még tovább.
Melegítsük fel a tejet a tejporral, olvasszuk fel a csokit,
majd a három masszát keverjük egy homogén
krémmé. Csatos üvegben tárolva nemcsak
finom, hanem szép is lesz.
Ha ugyan lesz mit tárolni 😊
%
$
#
"

A hosszú, egyenes
mogyorófavesszők kiválóan
alkalmasak dobozok
készítésére, vagy már
meglévő fadobozok
beborítására, de kalitkát,
ketrecet is készíthetünk
belőlük.

Határoljunk el egy területet
néhány ággal, és helyezzünk bele 15
tárgyat, ami a közelünkben van. A játékosok egy
percet kapnak rá, hogy minél többet
megjegyezzenek a tárgyakból, majd el kell
fordulniuk. A játékvezető elveszi a tárgyakat, a
résztvevőknek pedig össze kell írniuk, hogy mik
voltak azok. Lehet egyenként, vagy kisebb
csoportokban összeírni. Az lesz a következő
játékvezető (vagy az a csoport adja a
következő játékvezetőt), aki a legtöbb
tárgyat helyesen fel tudta sorolni.

Ambrus Aladár fafaragó mester
videóit annak is érdemes
megnéznie, aki nem fog faragási
munkákba. Aki pedig komolyan
érdeklődik a fafaragás iránt,
annak mindenképpen ajánlott:
https://www.youtube.com/playlis
t?list=PL9DaYN3VFHs15aiCJzyq2ZRIswIdFSwD

www.richardirvine.co.uk
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Az angol nyelvben a
vadgesztenyét lógesztenyének
hívják. De honnan ered ez a név?
Az egyik elmélet szerint a beteg
lovakat a vadgesztenye apróra
zúzott magjával gyógyították.
Egy másik szerint
nevét az ágain található
apró patkómintákról
kapta.

A vadgesztenye termését és magját
nagyon régóta használják gyógyászati
célokra. Kevésbé köztudott, hogy
kérgéből, leveléből és virágából is sokféle
gyógyhatású készítményt lehet készíteni,
többek között érrendszeri és keringési
megbetegedések kezelésére. Azonban
fontos tudni, hogy feldolgozatlanul a
vadgesztenyefa minden része mérgező,
legmérgezőbb a magja,
amely tannint tartalmaz.

A vadgesztenyét Nagy-Brittaniában
konkernek is nevezik.
A név abból a 170 éves játékból ered, amit talán
gesztenyeparittyának lehetne lefordítani.
A játék menete:
A szabályok szerint gesztenyeparittyában egyszerre két
játékos küzd egymással. Mindkét játékos kezében tart egyegy
20 cm-es zsinóron lógó vadgesztenyét. Először az egyik
játékosnak van három kísérlete arra, hogy eltalálja a másik
gesztenyéjét. A „védekező” játékosnak a „támadó” által kért
magasságban kell lógatnia a gesztenyét, a „támadó” pedig
a zsinór végét a kezében tartva egy suhintó mozdulattal
odavágja a gesztenyét a másik játékos terméséhez.
Háromszor próbálkozhat, aztán cserélnek. A cél az,
hogy az ellenfél gesztenyéje széttörjön.

Kellékek:
Gesztenyék, Zsinór
Előkészületek:
Vágjunk a zsinórból egy
20 cm-es darabot. A gesztenye
közepén fúrjunk egy lyukat,
majd fűzzük át
rajta a zsinórt és alul
kössük el.

Ötleteljünk a gesztenyéről

Kellékek:
Gesztenyék
Egy A3-as papírlap
Elkészítés:
Rajzoljunk a lapra egy óriás gesztenyét.
Próbáljon a csoport minél több olyan
dolgot felsorolni, amit a gesztenyével
csinálni lehet. Esetleg minden ötletért
járhat egy gesztenye.
Alternatív lehetőség: rajzoljunk a lapra egy
nagy gesztenyefát. Minden ötlet egy
gesztenye lesz, amit a fára felrajzolunk.
Ugyanígy egy nagy megrajzolt
kosárba is gyűjthetjük „ötlet
gesztenyéinket”.
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Kellékek:
Gesztenyék – tömött zsebek
Előkészületek:
Tegyük a gesztenyéket a zsebeinkbe,
esetleg kosarakba, zsákokba. Miután
mindenkinek van már saját
gesztenyegyűjteménye, üljünk le
kényelmesen és csukjuk be a
szemünket. A meditáció vezetője
elmondja, mi lesz a következő
lépés, hagyva időt a nyugodt
elmélyülésre.

1. Tedd a kezeidet a zsebeidbe (kosárba, zsákba)
úgy, hogy elmerüljenek a gesztenyékben.
Forgasd a gesztenyéket az ujjaid között, simogasd őket,
érezd simaságukat, kerekded alakjukat, súlyukat…
Koncentrálj azokra az érzésekre, amiket előidéz ez a gyakorlat!
Szívesen folytatnád, vagy inkább abbahagynád? Ellazít vagy éppen
feszültté tesz? Előidéz a gyakorlat valamilyen érzelmet, és ha igen,
milyet? Még mindig úgy érzed, hogy folytatnád, vagy jobb lenne
abbahagyni?
2. Válassz ki egy gesztenyét és alaposan “tanulmányozd” a
kezeiddel – milyen a mérete, alakja, súlya, felülete… Simítsd végig
a kézfejeden, az arcodon – milyen érzés?
3. Nyisd ki a szemed és vedd szemügyre a gesztenyét – próbáld
meg szavakkal leírni valakinek, úgy mintha még soha nem látott
volna gesztenyét – próbáld leírni az alakját, színét, méretét, súlyát
– akár más dolgokkal összehasonlítva.
4. Mit érzel a gyakorlat végén? Talán annyira “összebarátkoztál” a
gesztenyéddel, hogy legszívesebben mindenhova magaddal
vinnéd?
Vagy inkább odaadnád valakinek egy jókívánsággal együtt?
Esetleg otthagynád a többi gesztenyével együtt?
Egyszerűen otthagynád valahol?
Tégy belátásod szerint.

Elkészítés:
A gesztenyét és makkot gyakran használjuk
emberek, állatok és egyéb figurák megformálására.
Legyünk kreatívak, kombináljuk a terméseket, díszítsük és
öltöztessük fel őket. Fontos, hogy ne adjunk rögtön az
elején instrukciókat a gyerekeknek, csak akkor, ha úgy
látjuk, hogy nem boldogulnak. Megmutathatjuk nekik,
hogyan kell lyukakat fúrni beléjük tűvel vagy más éles
eszközzel (a kisebbeknek segítsünk, nehogy megszúrják
magukat). A gesztenyéket és makkokat ketté is vághatjuk
és csinálhatunk belőlük cipőket, így a saját lábukon meg
is tudnak majd állni. Egy nagy lapon létrehozhatunk egy
Gesztenyeországot is, amin elhelyezhetjük
gesztenyebábuinkat és eljátszhatjuk velük a
legkülönbfélébb történeteket.

Kellékek:
Gesztenyék
Gesztenyék külső héja
Makkok és makksapkák
Gyufák gyújtófej nélkül, fogpiszkáló pálcikák
Néhány hegyes eszköz a lyukasztáshoz
Gyurma
Színes szalvéták
Zsinór
Ragasztó
Vékony ecsetek, tempera-,
vagy akrilfesték.
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Bátran engedjük szabadjára
fantáziánkat, hiszen rengeteg
dologra fel lehet használni a
gesztenyét.
Feldíszíthetjük a szobánkat
gesztenyelánccal,
gesztenyekoszorúval,
szobrocskákkal, de gyárthatunk
ceruzadíszeket is.
A pinterest.hu oldalon rengeteg
jó ötletet találhatunk.

Játék menete:
A játékvezető meghúzza a rajtvonalat, ami mögül a
játékosok dobni, ill. gurítani fognak, majd elhelyezi
a pályán a pallinót, vagyis a kis „célgolyót”. A kezdő játékos
a vonal mögül igyekszik a gesztenyéjét minél közelebb
gurítani a „célgolyóhoz”. Ezután sorban az összes játékos
elgurítja az első gesztenyéjét, s megpróbálja a kis golyót jobban
megközelíteni a saját gesztenyéjével, mint bármelyik társa.
Ezután ismét a kezdő játékos következik, s mindenki sorban
elgurítja a második gesztenyéjét, minél közelebb a pallinóhoz.
Ha elfogytak a gesztenyék, a játékvezető megállapítja, hogy
kinek a gesztenyéje van legközelebb a pallinóhoz. Ő nyer
ebben a körben. Tapsot kap, vagy pontot írunk fel neki.
Természetesen az igazi Bocsa vagy Petanque játék
szabályai nem ilyen egyszerűek,
de egy vidám buliba,
ez egy tökéletes játék.

Kellékek:
Vadgesztenyék, különböző
színű lakkfilcek, egyenes talaj.
Előkészületek:
Színezzünk ki, vagy rajzoljunk azonos
mintát a gesztenyékre,
hogy minden színből kettő darab
legyen. Minden játékosnak jusson két
gesztenye. Egy kisebb gesztenyét
színezzünk be egyszínűre, ha lehet
valami feltűnő színre, ez lesz a
„célgolyó” (pallino).

Hozzávalók:
3-4 kg gesztenye
Elkészítés:
A legegyszerűbb megoldás, ha 5-6
vadgesztenyét éles késsel négybe vágunk
és kis vászonzsákocskába vagy egyszerűen
egy zokniba töltjük, és erősen elkötjük. A
gesztenye külső héjára nincs szükség, ezt
le is dobja magáról könnyen, de ha rajta
marad, az sem befolyásolja a mosást, mert
nem ereszti a színét 60 fokon sem. További
információkat és egyéb megoldásokat az
alábbi oldalon találhatunk:
https://sporolok.blog.hu/2014/10/02/mos
as_vadgesztenyevel

A jól megmunkálható, könnyű,
fehéressárga faanyagot
a hárséhoz hasonlóan igen
sokoldalúan lehet felhasználni. Kiválóan
faragható, esztergályozható. Így
dísztárgyak, szobrok, fa tömegcikkek
készíthetők belőle. Szilárdsága azonban
alacsony, ráadásul nem elég rugalmas,
így építőipari felhasználása
korlátozott.
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Ez egy nagyon egyszerű és szórakoztató
játék, amit kis és nagy csapatokban
egyaránt jól lehet játszani.
Emellett mezítláb történik, ami nem csak
kellemes érzés, de erősíti a ritkán használt talpizmokat is.

Kellékek:
Gesztenyék

A játék menete:
A játékot két játékos játssza, a legegyszerűbb
esetben két kupac gesztenyével. Ennél kicsit
elterjedtebb a három kupacos verzió. A két
játékos felváltva vehet el gesztenyéket,
mégpedig egy kupacból annyit, amennyit jónak
lát. Akár az összeset is. Az nyer, aki az utolsó
gesztenyét elveszi. Egy másik változatban
épp ennek ellenkezője a cél, vagyis,
hogy az veszít, aki elveszi
az utolsó gesztenyét.

Kellékek:
Gesztenyék
Akrilfesték
Alkoholos filc
Előkészületek:
Gyűjtsünk hasonló méretű és alakú
gesztenyéket.
Fessük be őket akrilfestékkel.
Miután a festék megszáradt, alkoholos
filccel írjuk rá a betűket. Készen is
vagyunk, és kezdődhet
a Scrabble parti.

Kellékek:
Tálak, gesztenyék, stopperóra
A játék menete:
Vegyünk két tálat, és az egyiket töltsük meg a gesztenyékkel.
A feladat az, hogy lábujjainkkal a gesztenyéket átpakoljuk az
üres tálba. Nagyobb létszámú csapatok esetén, a csapat
kiválaszt valakit, aki részt vesz a versenyben.
Mérhetjük az időt, hogy ki végez leggyorsabban, vagy
megtölthetünk több tálat is azonos számú
gesztenyével, így teremtve
még inkább versenyhangulatot.
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Inspiráció szerepjátékhoz, vagy
beszélgetés növényekről
és a környezetvédelemről
A DC univerzum szupergonosz karaktere Méregcsók
(Poison Ivy), 1966-ban bukkant fel a Batman képregényekben,
a Gotham Botanikus kert harcos méregkeverőjeként. Az utóbbi
években egy antihősként tartják számon, akinek, bár jó célokért
küzd, eszközei erősen kifogásolhatóak. Ökoterroristaként erejét
arra használja, hogy növényekből kivont méreganyagokkal viszi
véghez saját maga szerint indokolt gaztetteit.

© DC Comics

A mérges szömörce (Poison Ivy, Toxicondendron radicans),
egy Amerikából származó borostyánféle,
és nem azonos az Európában őshonos fajtákkal
(Hedera spp).
A mérges szömörce Magyarországon is
megtalálható, és
bőrrel érintkezve erős
irritációt okoz.

A borostyán
termése
mérgező!
Felkúszni, mint a borostyán,
Célba se érni soha –
Meggyökerezve a posztján,
Az ég fele létra a fa.

Haiku:

Ölelni, mint a borostyán,
Vissza se kapni soha –
De legvégül, ereje fogytán,
Csak belereszket a fa.

“borostyán kúszik
kocsányos tölgy derekán –
röpke pillanat”

Szabó T. Anna: Verset írni c. verse Gergely
Ágneshez

A haiku egy japán versforma és műfaj. Az
ebben a formában írt versek három sorból
állnak, melyek rendre 5-7-5 szótagosak.

(Schmidt Lívia)

Próbáljunk meg növényekről szóló
haikut írni
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Borostyánfonás
A borostyán nagyon sokoldalú anyag, jól
használható fonatok készítésére. Általában
tömegesen fordul elő, könnyen gyűjthető és megmunkálható.
Szedjünk egy hosszú szárat, és kesztyűvel távolítsuk el a
leveleket. Frissen szedett szárral dolgozzunk, mivel az még
jobban hajlítható és kevésbé törékeny. Kezdjük egy egyszerű
fonással. Gyakorlottabbak ki is száríthatják a borostyánszárat,
mert a nedvességtartalma utólag visszapótolható, amikor
dolgozni akarunk vele. A borostyánfonat kiválóan használható
kunyhóépítéshez. Erős, rugalmas és természetes úton
lebomlik.
FIGYELEM! bár maga a borostyán nem védett növény, védett
területen nem szabad gyűjteni!
A borostyánkoszorú készítése egy magyar blogon:
https://drkuktart.blog.hu/2018/11/26/esszel_szedett_borostyan_the_ivy_s_new
_life

Ha a borostyánnal már nagyon jól megy a munka,
meg lehet próbálkozni más száras
növényekkel is.

Borostyánfonás (angol nyelvű oldal)

Borostyánkorona és
koszorú
A borostyán gyakran jelenik meg fejdíszként
régi történetekben és művészeti alkotásokban.
Örökzöld növényként az öröklét szimbóluma, míg
egymáshoz fűződő ágaival, amelyeket szinte lehetetlen
lefejteni arról, amit benőttek, a hűséget is jelképezi. E kettős
szimbolika miatt gyakran használják az esküvők és a temetések
kísérő növényeként is.
Az ősi civilizációkban a borostyánt tisztelet övezte. Az egyiptomi
mitológiában a belőle készített koronákat, a halhatatlanságot
jelképező Osiris istenséghez, míg a római mitológiában a
mulatságok és ünnepségek istenéhez Bacchushoz (a görög
mitológiában Dionysos) kötötték.
A borostyánkoronát könnyedén elkészíthetjük:
A hosszú szálakat, lazán fonjuk össze, majd
hajlítsuk meg és a végeket
kössük össze.

© MetMuseum.org
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Észak-Európában a hársfa Freya
Istennő fája. Ezért neki ajánlják fel
a városi terekre ültetett fákat.
Freya a szerelem és a termékenység
istennője, így a hársfát a szerelem fájának is
nevezik. Egy babona szerint, ha egy nő
gyermeket szeretne, át kell ölelnie egy
hársfát és így számíthat rá, hogy
hamarosan várandós lesz.
A fával kötött eljegyzést jelképezik
a szív alakul levelek és a virágok
különleges illata is.

A hársfát fogazott szív alakú levelei minden
más fafajtól könnyen megkülönböztethetővé
teszik.
A levéltetvek által termelt ragacsos nedv a
földre csöpögve akár négyzetméterenként 1
kg cukorhoz is juttathatja a hársfa alatt lévő
talajt. Ezek a cukrok pedig a nitrogénmegkötő
baktériumok tevékenységét segítik elő a
talajban.
Nagy-Britanniában olyan gyakori a hársfa,
hogy számos hárs (lynd vagy lind)- kezdetű
helységnévvel is találkozhatunk.

A hársfa Csehország nemzeti jelképe.
1848-ban választották a szlávok a nemzet
fájává, vélhetőleg František Ladislav Čelakovský
költőnek köszönhetően.
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Úgy tartották, hogy a ház mellé ültetett hársfa
megvédi az otthont.
A hársfának minden része, azaz a levele, a virága, a
magjai, a nektárja és a kérge is ehető. A virágját
nyersen is fogyaszthatjuk, de teát, szörpöt vagy
tinktúrát is készíthetünk belőle.
A hársfát a szépségéért is kedvelik.
Sokoldalú és mégis egyszerű.
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A hársfát, méretének és hosszú
élettartamának köszönhetően az indoeurópai
törzsek is nagyra tartották. Általában az első
gyerek születése után ültették, és – a nagy
terjedelmű koronája miatt – a védelem, a
segítségnyújtás és a szeretet jelképeként tisztelték.
1918-ban, az 1992-ig fennálló csehszlovák állam
megalapításakor, majd 1968-ban az állam
létrejöttének 50. évfordulóján rengeteg hársfát
ültettek országszerte Csehszlovákiában.
Egyes fák a törvény által is védve vannak.
Csehországban háromezer
hárs-emlékfát tartanak
nyilván.

A hársfa elsősorban a
virágáról ismert, amiből kiváló
tea készíthető. Megfázás, köhögés
esetén isszuk, mézzel ízesítve. A hársfavirág a
nektárt gyűjtő méhek számára is fontos forrás.
A hársfateának enyhe nyugtató hatása van, ezért
megfelelő ital lehet elalvás előtt.
Hozzávalók:
száraz időben gyűjtött hársfavirág
Elkészítés:
A virágokról távolítsuk el a szármaradványokat. Terítsük
szét őket újságpapíron, vagy egy textílián és napon
szárítsuk ki őket. A kiszárított virágokat dobozban
tárolhatjuk. Egy bögre teához egy marék száraz
virágot forrázzunk le, hagyjuk állni öt percet,
majd szűrés után mézzel, vagy
magában fogyasszuk.

Összetevők:
hársfavirág
cukor
víz
citrom leve és héja
agave szirup
(opcionális)

Elkészítés:
Főzzük a cukrot a vízzel, illetve az agave
sziruppal, amennyiben azt is használunk.
Közben mossuk meg a virágokat. Amikor a
szirup elkészült, dobjuk bele a virágokat a citrom
levével és héjával együtt és kavarjuk meg.
Engedjük szobahőmérsékletűre hűlni, majd
letakarva tegyük a hűtőbe 2-4 napra. Ha eleget
áztattuk, szűrjük le. Az elkészült szörpöt 1 hónapig is
eltarthatjuk a hűtőszekrényben, légmentesen zárt
üvegekben.
Készíthetünk belőle koktélokat újborral, vagy csak
öntsük fel szódával, és citromkarikával díszítve
szolgáljuk. Gyümölcsökkel, vagy joghurtba
keverve is kiváló ízű.
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A megmetszett hársfa, a
mogyoróbokorhoz hasonlóan hosszú,
egyenes ágakat növeszt, amiket sok
mindenre használhatunk. Lehet belőlük
nyílvesszőt és íjat is készíteni. A fiatal
sarjak rendkívül rugalmasak, így
kosárfonásra, vagy más, erős
hajlítást és igénybevételt igénylő
célra is használhatók.

Kellékek:
Kés, pamut, erős rugalmas kötél, vagy erre a
célra készült anyag az íj húrjához, kartonpapír.
Elkészítés:
Az íjhoz keressünk egy rugalmas, élő hajtást. Vágjuk le a
megfelelő hosszúságot. Minél hosszabb ágból készül, annál
nagyobb erőt lehet vele kifejteni. Mindkét végétől 2 cm-re
metsszük be. A bemetszésekhez erősen kötözzük a húr két végét
úgy, hogy az íj rész meghajolva egy ívet alkosson.
A nyílvessző vékony és egyenes ágból készüljön. Ehhez nem
szükséges élő fa. Mogyorófavessző is megfelel a célnak.
Szabadítsuk meg a vesszőt a kéregtől és faragjuk hegyesre az
egyik végét. A tompa végébe vágjunk egy bemetszést, vagy
kereszt alakú vágatot.
A tegezt, amibe a nyílvesszőket a hegyes végénél
fogva belehelyezzük készíthetjük kartonból,
vagy más erős anyagból is.

Hagyományos
nyílvesszőt készíthetünk,
ha a vessző tompa
végére, megfelelő alakra vágott
tollakat erősítünk, amiket
ragaszthatunk, vagy szalaggal is
kötözhetünk.

A hárs a fafaragás
kedvelt alapanyaga, mivel
egyszerű szerszámokkal is nagyon könnyen
megmunkálható. A fa finomszemcsés szerkezetű,
ami egészen finom, világos krémszínű felületet
kölcsönöz a faanyagnak. Különlegesen puha, ezért a
kezdő fafaragók számára is ideális. Néhány alap
fafaragó szerszámmal egyszerű szobrokat, például
madár vagy hal alakokat faraghatunk.
Megpróbálkozhatunk azzal is, hogy egy lapos
felületű fadarabba gravírozunk bele
valamilyen alakzatot
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A hársfa a faégetéshez is a
legjobb alapanyag.
A faégetés, más néven pirográfia egy művészeti
technika, melynek során a faanyagra egy felforrósított
hegyes tárggyal készítenek szabad kézi rajzokat,
mintákat. Mivel a forró hegyes eszköz balesetveszélyes,
ezt inkább nagyobb gyerekekkel csináljuk.
A faégetéshez a legegyszerűbb eszközöket a
hobbiboltban vagy művészboltban is
megvásárolhatjuk, de egy egyszerű
forrasztópákával is megpróbálhatjuk.
Az interneten pedig számos ötletet fogunk
találni díszítési technikákra
és motívumokra.

Csináljunk
kincsvadászatot!
Gyűjtsünk a környékünkön gyakran előforduló
fákról leveleket, terméseket, virágokat, az
évszaknak megfelelően, ami éppen található.
A fűből, vagy aljnövényzetből pedig lehullott
növényi részeket, minél többfélét. Igyekezzünk
olyanokat is találni, amikkel korábbi sétáink során
nem találkoztunk. Ha tudunk keressünk szív alakú
leveleket is!
Összeírhatunk egy listát előre, hogy mik azok,
amiket feltétlenül találnunk kell.
Meghatározhatjuk azt is, hogy milyen színű
levélből hány darabot kell hozni.
JÓ KINCSVADÁSZATOT!

Használjuk a gyönyörű szív alakú
leveleket és a kiszárított virágot
alapanyagként
Levélfűzés:
Gyűjtsünk jó állapotú, mutatós
faleveleket és fűzzük fel őket egy
cérnára, majd akasszuk egy hársfa, vagy
más faágra.
Ősszel különösen szépet tudunk
készíteni, mert a levelek még a
felfűzés után is változtatni
fogják a színüket.

Ezt a játékot a
hársfa átható illata inspirálta, ami a nyári
virágfakadáskor már messziről érezhető.
De a játékot bármikor játszhatjuk, a hársfa virágzásának
idejétől függetlenül is.
Adjunk a játékosoknak kis dobozokat, és kérjük meg őket,
hogy gyűjtsenek beléjük jellegzetes aromájú növényi
részeket. Zúzzuk össze a növényeket egy mozsárban a
mozsártörővel, vagy a gyűjtődobozban egy bottal, és
adjunk hozzájuk egy kevés vizet.
Minden csapat adjon nevet a “koktéljának” és
mutassa be a többieknek, hogy mire való,
amit készített. Bármilyen mesét
kitalálhatunk hozzájuk.
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Ne szedjünk csalánt…
Amikor éppen virágzik …
(ekkor időlegesen mérgeket termel)
…ha a levelei lilás színezetűek
(annak a jele, hogy stressz érte a növényt,
ilyenkor kesernyések a levelek)
…szennyezett területről
(ezt nem is kell magyarázni…)
…kesztyű nélkül!

Tanácsok gyűjtőknek
Legyen kéznél olló, vagy metszőolló.
Vigyünk magunkkal kosarat, vagy egy
vászonszatyrot, amibe tehetjük a leszedett
növényeket.
A fiatal levelet szedjük, a növény felső részéről.
Hideg vízzel alaposan mossuk át a leveleket.
Tegyük forrásban lévő vízbe 2 percre, hogy
hatástalanítsuk az égető csípést okozó
fullánkos csalánszőröket.
Nyomkodjuk ki belőle a vizet.

A csalán népies nevei:
csollán, csollány, csólyány,
csanál, csohán, csovány.
A csalánlevelek égető csípését
évezredek óta használják a
vérkeringés pezsdítésére, az ízületi
gyulladás enyhítésre, és a bőr
hőérzetének növelésére.

Csaláncsípés kezelése
Ha lehet, ne érjünk hozzá a csípés által érintett
területhez legalább 10 percig. A kezelés hatékonyabb
lesz száraz bőrön.
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Bő szappanos vízzel óvatosan mossuk le az érintett bőrfelületet,
anélkül, hogy dörzsölnénk.
Ha nincs a közelünkben szappan és víz, akkor egy tiszta ruhadarabbal is
letörölhetjük a bőrfelszínt. Amikor már tiszta és száraz, ragasztószalagot
(cellux, vagy ragtapasz) ragasszunk rá majd húzzuk le, hogy a maradék
csalánszőrt is eltávolítsuk.
Ha szükséges, antihisztamin tartalmú krémmel, vagy trópusi krémekkel,
például kalamin kenőccsel, esetleg hidrokortizon tartalmú krémmel is
csökkenthetjük a pirosságot és enyhíthetjük a csípés okozta kellemetlen
érzést.
Ha nagyon fájdalmas, hideg borogatást és szükség esetén
paracetamol vagy ibuprofen tartalmú fájdalomcsillapítót is
használhatunk. A forrót kerüljük, és semmiképp ne vakarjuk!
Ne feledjük, a csaláncsípés okozta kellemetlen
érzés a legtöbb esetben fél-egy órán belül
magától is nyomtalanul
elmúlik

Sokoldalú növények - játékos ismertető: CSALÁN

A csalán felhasználása
igen széleskörű.
Alkalmas kötélfonásra és szövésre,
főzhetjük teába és levesbe.
Ezen kívül festésre, hajápolásra,
trágyázásra, rovarriasztásra,
növények oltóanyagaként és ízületi
gyulladás enyhítésére szolgáló
készítményekbe is használják.

Csalánleves
Hozzávalók:
Vöröshagyma, olívaolaj vagy vaj,
sárgarépa, csalán, krumpli, zeller, húsleves
vagy zöldség alaplé, só, bors, tejszín vagy tejföl,
vagy ezek keveréke.
Elkészítés:
Kockázzuk fel a hagymát és pároljuk üvegesre vajban, vagy
olajon. Adjuk hozzá a meghámozott, apróra vágott sárgarépát
és krumplit. Nyomjuk bele, vagy vágjuk nagyon apróra a
fokhagymát és a zellert.
Adjuk hozzá a csalánt.
Öntsük fel az alaplével, sózzuk borsozzuk ízlés szerint, és
főzzük 10-12 percig.
Ha szeretnénk, botmixerrel csinálhatunk belőle
krémlevest. Tejföllel és tejszínnel behabarva,
vagy csak tálaláskor ízesítve is
fogyaszthatjuk.

Csalános mártogatós
Csípős csalántea
Ez a gyógytea annyira egészséges, hogy az
már szinte túlzás! A benne található vitaminok
és ásványi anyagok táplálják a bőrt és a hajat, és
serkentik a test természetes védekezőképességét.
És ami a legjobb, ez egy fillérünkbe se kerül!
1: Szedjünk annyi friss, nagyméretű csalánlevelet, amivel
egy kisebb edényt megtölthetünk. Nem kell hősködni,
nyugodtan viseljünk kesztyűt!
2: Öntsünk az üres edénybe forrásban lévő vizet.
3: A már kihűlőfélben lévő vízhez adjuk hozzá a
csalánleveleket és várjunk amíg az oldat zöldes
színű nem lesz.
4: Szűrjük le a csalánteát egy bögrébe.
5: Ízesítsük mézzel 😋
&
%
$
#
"

Hozzávalók:
Csalán, olíva olaj, sült fokhagyma (két gerezd),
vagy egy gerezd friss fokhagyma, esetleg
medvehagyma, friss mentalevél, citrom, Cayenne bors
vagy őrölt chili paprika (opcionális), só, magas
zsírtartalmú tejföl
Elkészítés:
Turmixoljuk egybe az összetevőket és fűszerezzük
ízlés szerint. Nyers zöldségdarabokat,
burgonya vagy kukoricachipset, grissinit
mártogathatunk
bele. Még finomabb, ha a grissinit
is házilag készítjük!

.
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Csalántörténetek
Andersen Vadhattyúk című meséjét olvasva
magunk is átérezhetjük, hogy egy hőstettet
kitartóan véghez vinni milyen fizikai fájdalmakkal járhat.
A mitológiában a csalánt általában a vihar istenével Thorral
hozzák összefüggésbe. Bizonyos kultúrákban vihar idején
csalánt vetnek a tűzre, hogy a vihar ne okozzon károkat.
Több olyan lepkefaj is van, ami szívesen rakja csalánra a petéit.
Találjunk ki olyan történetet, amelyben elmeséljük
egy pillangó kifejlődését és életét.

Csalánfonál készítése

Annie M.G. Schmidt holland írónő: Oti megmenti a
papáját című könyvében a csalánleves végigkíséri
a szereplők útját.
A meseregény 6-12 éves gyerekek
számára kiváló olvasmány.

Hogy Andersen Vadhattyúk című történetében
milyen nehéz dolga is volt a lánynak, aki a testvéreit
12 csalánból kötött inggel oldotta fel a varázslat alól,
akkor érthetjük meg igazán, ha saját magunk is
kipróbáljuk, hogy hogyan lehet csalánból fonalat fonni.
.
Húzzunk vastag kertészkesztyűt, majd keressünk egy magasra nőtt
egyenes szárú csalánt és szedjük ki a tövénél. Alulról felfelé
húzzuk le a leveleket, majd távolítsuk el a száron található csípős
csalánszőröket, hogy csak egy egyenes szárunk maradjon.
Körmünkkel nyissuk fel hosszában a szárat, majd megtörve azt,
fejtsük le a külső szövetet (erre lesz szükségünk) a belső
keményebb részről. Hagyjuk a szálakat egy kicsit kiszáradni.
Miután sikerült a hosszú szálakat kinyernünk, sodorjuk őket
kötegekbe, majd a tenyerünk között
dörzsölgetve puhítsuk őket. Végül egy késsel
tisztítsuk a szálakat.
Ez az angol nyelvű kisfilm csodásan
mutatja be a folyamatot.
Meek (2015, p.12)
.

Festés
növényekkel
Mára szinte feledésbe merült, vagy
legfeljebb csak egy-egy kézműves űzi a
festőnövényekkel való festést.
A csalán is kiválóan használható
festőnövényként, a vele festett textíliáknak
sárgás, halványzöld színe van.
A természetben előforduló festőnövényekről bővebben
Molnár V. Attila kutatói blogján,
magáról a növényekkel festésről pedig Tóth Bettina
cikkében olvashatunk.
A Kemendi Ágnessel készült interjút hallgatva
betekinthetünk a magyar növényfestő életébe.
Kemendi Ágnesnek két könyve is jelent meg
a növényekkel festésről:
Festés növényekkel, illetve
Növényfestés címmel.

Playful springboards: DĄB
Dąb jest
powszechnym symbolem siły
i wytrzymałości i został wybrany
jako drzewo narodowe wielu
krajów.
Ikoniczny kształt liści dębu i jego
wspaniałe owoce - żołędzie doprowadziły do atrakcyjności
drzewa i mogą inspirować wiele
kreatywnych projektów i gier

Fakty i folklore

Drzewa dębowe mogą przetrwać
przez wiele setek lat; gdy mają ponad 400
lat nazywane są dębami starymi. Możliwe jest
rozpoznać te stare drzewa po kilku cechach: mają bardzo szeroki
pień, co nadaje im przysadzisty lub przygarbiony wygląd.Pień i
gałęzie mogą być dość sękate i spróchniałe, a drzewo może być
puste w środku. Te cechy mogą sprawiać, że drzewo wygląda
trochę niezdrowo, ale prawdopodobnie ma się całkiem dobrze jak
na swój wiek!
Woodland Trust posiada użyteczne narzędzie, które pomaga w
przybliżonym określeniu wieku dębu.
kalkulator wieku dębu
Dąb od dawna związany jest z druidami: nazwa "druid" oznacza
"mądrość dębu".
Dawniej wierzono, że noszenie gałązki dębu obdarza magicznymi
mocami.
Umieszczenie żołędzia na parapecie dawało domowi
ochronę przed piorunami.
Noszony na człowieku żołądź zapewniał
długie życie.

Przepisy kulinarne z
wykorzystaniem dębu
Ostrzeżenie: Dąb jest niejadalny dla ludzi!
Historycznie, głównym kulinarnym zastosowaniem
dębu było tuczenie świń, ponieważ żołędzie są
bardzo odżywcze dla świń.
Owoce (żołędzie) służą jako pożywienie dla wielu
dzikich zwierząt, które w zamian zapewniają
rozprzestrzenianie się nasion żołędzi.
Trociny dębowe są nadal używane do wędzenia
żywności dla ludzi, a beczki dębowe są cenione w
produkcji wina.
Mimo, że liście i owoce dębu są niejadalne,
wykorzystaj kształty liści i żołędzi do
inspiracji do przepisów, takich jak te
zachwycające słodkie przysmaki.

Słodycze żołądziowe
Składniki:
Miękkie toffi lub krówki
M&Ms lub inne orzechy w czekoladzie
Instrukcje:
Z miękkiego toffi lub masy krówkowej
uformuj czapeczki żołędzi. Uformuj je na
wierzchu orzechów pokrytych czekoladą
i zaznacz krzyżyki, aby pokazać fakturę.
Są to piękne dekoracje do ciast i
ciasteczek.

Playful springboards: DĄB

Ludzie z żołędzi

Zastosowania
praktyczne
Tradycyjnie dęby sadzono w ogromnych
ilościach, ponieważ drewno z nich jest
doskonałe do budowy statków.
Kora dębu była często używana do garbowania
skór.
Dzisiaj drewno dębowe jest używane w
inżynierii wodnej, jako drewno konstrukcyjne i
na maszty.
Dąb jest popularny do produkcji naturalnie
wyglądających schodów i podłóg, a w przemyśle
meblarskim, wysokiej jakości drewno dębowe
jest wykorzystywane do produkcji masywnych
elementów, jak również cienkich
fornirów do wykorzystania na
tańsze drewno.

Sylwetki żołędzi
Sprzęt:
Dużo (i dużo!) żołędzi
Instrukcje:
Każda grupa składająca się z 3-4 dzieci
wybiera zwierzę, które chce odtworzyć
za pomocą żołędzi. Ułóżcie je tak, aby
utworzyły sylwetkę zwierzęcia, a
następnie poproście pozostałe grupy,
aby spróbowały je rozpoznać.
Zbierzcie razem żołędzie, podzielcie je
ponownie i spróbujcie odtworzyć
kolejny motyw sylwetek.

Sprzęt:
Żołędzie; zapałki, wykałaczki lub gałązki; klej
błyskawiczny lub pistolet do klejenia; metalowy
szpikulec lub śrubokręt; liście i inne naturalne materiały
Instrukcje:
Wybierz po 3 żołędzie dla każdej figurki. Ostrożnie
przepchnij szpikulec lub śrubokręt przez żołędzie, aby
zrobić otwory na wykałaczkę lub gałązkę, w które
wsunie się "ręce i nogi" oraz aby połączyć żołędzie
razem, tworząc ciało.
Użyj małej kropki kleju, aby zabezpieczyć każdą "rękę" i
"nogę".
Dodaj inne naturalne materiały - takie jak
liście, pióra lub płatki kwiatów, aby stworzyć
z żołędzi zwierzęta lub
wróżki.

Wieniec z żołędzi
Sprzęt:
Karton, pistolet do klejenia, dużo
żołędzi
Instrukcje:
Ze sztywnej tektury wytnij okrągły
wieniec i pomaluj go na ciemny kolor.
kolor. Przewlecz sznurek przez wieniec,
aby go powiesić. Gdy farba wyschnie,
użyj pistoletu do klejenia, aby
przymocować do niego wiele żołędzi,
umieszczając je jak
najbliżej siebie.

Playful springboards: DĄB

Obrączki na
serwetki z żołędziami
Sprzęt:
Tuba tekturowa, Tektura
Farba, Klej, Żołędzie
Nożyczki
Dekoracje wykończeniowe
Wstążki

Obrączki na serwetki
z żołędziami

Instrukcje:
Pokrój tekturową rolkę, taką jak kuchenna;
każdy pierścień powinien mieć około 3 cm
szerokości. Pomaluj pierścienie jesiennymi
kolorami i dodaj do obrazu wzory w kształcie
liści dębu. Narysuj i wytnij
małe liście dębu z
.
kartonu, a następnie pokryj je i żołędzie
połyskiem, takim jak Mod Podge lub
rozcieńczonym klejem PVA.
Kiedy wszystko wyschnie, udekoruj wstążką i
użyj pistoletu do klejenia, aby
przymocować liście i żołędzie.

Bug Village
Sprzęt:
Żołędzie, kamyczki, klej i pistolet
do klejenia, gałązki, drewniana
podstawa, naklejone oczy
Instrukcje:
Stwórz wioskę robaków używając
zebranych żołędzi, kamyków i gałązek.
Przyklej gałązki do drewnianej
podstawy i dołącz pozostałe
elementy ostrożnie, aby stworzyć
dioramę.

Playful springboards: DĄB

Miesiąc Dębu

Liście dębu
Sprzęt
Liść dębu (lub jego zdjęcie)
Papier akwarelowy
Farby akwarelowe w kolorach jesieni
Pędzel do malowania
Papier i długopis
Instrukcje:
Na papierze akwarelowym, stosując technikę
mokre na mokre (malowanie mokrym pędzlem na
mokrym papierze) stwórz płynną mieszankę
żółtych, brązowych i czerwonych plam. Pozwól,
aby farba rozpuściła się i połączyła. Po
wyschnięciu narysuj kształty i kontury liści dębu,
tworząc powtarzający się wzór, który może być
wykorzystany w druku na tkaninach lub
papierze prezentowym.
.

Sprzęt:
Liście dębu, żołędzie, ogólne materiały
rzemieślnicze, komputer do badań
Instrukcje:
Uczcij kulturowe znaczenie dębu poprzez wyznaczenie jednego
miesiąca w roku jako Miesiąca Dębu. Podczas Miesiąca Dębu
uczestnicy powinni nosić żołądź - prawdziwy lub narysowany,
albo jakiś inny element związany z dębem, np. monety z liśćmi
dębu itp. Można je nosić jako "butonierkę", jako biżuterię, we
włosach lub jako motyw na stroju. Wspólnie stwórzcie Dębowe
Notesy, w których będą zawarte informacje o dębach: znaczenie
biologiczne, kulturowe, motywy dębów w herbach, logach,
monetach, odznakach, orderach, guzikach itp. Notujcie
wiersze i prace plastyczne, w tym fotografie, kolaże i rzeźby.
Na zakończenie Miesiąca Dębów, jako grupa, przeanalizujcie
zebrane materiały, dzieląc się najbardziej fascynującymi i
ciekawymi pracami.
Na koniec zaprojektujcie, przygotujcie i
przyznajcie sobie nawzajem dębowe medale
lub odznaki.

Biżuteria z żołędzia
Sprzęt:
Żołędzie
Klej
Farba
Brokat
Lakier
Sznurek / skóra do przymocowania do żołędzia
Długopisy
Instrukcje:
Żołędzie można malować i ozdabiać na różne
sposoby, tworząc biżuterię, ozdoby do
włosów, medaliony i plakietki - lub
jesienne dekoracje do domu, takie
jak świeczki i ramki na
zdjęcia.

Playful springboards: DĄB
Kumple z żołędzi
Sprzęt:
Żołędzie, drewniane szpikulce do
kebaba, klej, farba, modelina,
naklejone oczy
Instrukcje:
Przymocuj żołądź do ostrego końca
drewnianego szpikulca do grilla. Użyj
farby, modeliny i przyklej oczy, aby
stworzyć żołędziowych kumpli.
Przymocuj swojego kumpla
pionowo w bryle modeliny.
modeliny.

.

Girlandy z liści
Sprzęt:
Sznurek lub rafia rzemieślnicza
Nożyczki
Różne kolory cienkiego kartonu
lub sztywnego papieru
Długopisy

Girlandy z liści
Instrukcje:
Przygotuj szablon liścia dębu - jeśli
możesz, użyj prawdziwego liścia - i
wytnij kształty liści z różnych
kolorowych arkuszy papieru. Wytnij lub
zrób dziurkę na górze każdego
papierowego liścia. Dodaj szczegóły do
liści za pomocą długopisu, a następnie
nawlecz wszystkie liście na sznurek lub
rafię i zabezpiecz je na miejscu.

Sokoldalú növények - játékos ismertető: MÁKFÉLÉK
A mák szüretelése
Miután lehullottak a szirmok a magok
elszáradnak a gubón belül.
Ha ilyenkor egy mákföldön járunk, már a
legenyhébb szellő hatására is különleges
zörgő hangot hallunk magunk körül.
Mintha csak fel akarná hívni magára a
figyelmet az érett mák, hogy
leszedésre vár.
A magokat óvatosan rázzuk ki a
száraz toktermésből.

A mák, amit megeszünk a süteményekben
és a mákostésztán, valójában a kerti mák magja.
Érdekes, hogy míg Közép-Kelet Európában és például
Ausztriában elterjedt a konyhai használata, NyugatEurópában és az Egyesült Államokban csak kis
kiszerelésben kapható és sokkal különlegesebb
alapanyagnak számít, inkább ízesítésre, pékáruk
megszórására használják.
A magyar specialitások: mákos guba, mákos tészta, mákos
bejgli, mákos kifli elkészítéséhez számos receptet találunk
az interneten. Klasszikus mákos ételeinken kívül azonban
még sok más ételhez felhasználható a mák. Ráadásul
kiválóan illik a teljes kiőrlésű liszttel készült
süteményekhez.
Nagyszerű diétás harapnivaló készülhet
a felhasználásával a cukrot
eritrittel helyettesítve.

Pipacs
termesztése otthon
A pipacs nyáron virágzó, könnyen
termeszthető vadvirág.
Válasszunk egy napfényes helyet, és biztosak
lehetünk benne, hogy három-négy héten
keresztül gyönyörű virágaink lesznek. Még
locsolni is alig kell őket.
Néhány héttel a magok kiszórása előtt ássuk
fel a talajt és gazdagítsuk tápanyagokkal,
lehetőleg természetes trágyával. Jól
szellőzött és jó vízelvezetésű talajban
a virágaink is jobban érzik
magukat.

A pipacs virágát
fájdalomcsillapítóként is
használták kisebb sérülések, fogfájás
és fájó torok esetén.
A szárított pipacsvirágokból készített tea
enyhíti a torokfájást, és jó a köhögésre.
A friss pipacsszirmokat piros festék
készítéséhez, rúzsokhoz, ránctalanító
krémekhez, illetve a vörös bor színének
élénkítéséhez is felhasználták.
Az utóbbi években a mákvirág szirmaiban
lévő vegyületeknek a rákgyógyászatban
való felhasználására irányuló
kutatások is folynak.
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Receptek
Mákos mindenes

Ausztria Pipacsfaluja
Alsó-Ausztria Waldviertel nevű
Régiójában a pipacsföldek teljes
szépségükben pompáznak. Azon túl, hogy
művelik a földeket és szedik a virágokat,
tanösvényt is létrehoztak a bemutatásukra.
A pipacskertben számos pipacsfélével
találkozhatunk.
A falun túl a pipacs túraútvonalon
túrázhatunk, ha a piros pipacs jelet
követjük.

Hozzávalók:
20 dkg darált mák, 2 tk sütőpor, édesítő
pl. eritrit), 1 biocitrom leve és héja, 3 db alma,
2-3 sárgarépa, 3 tojás, késhegynyi fahéj,
kardamom, gyömbér. Kevés
dió/mogyoró/mandula
Elkészítés:
Az egész tojásokat felhabosítjuk, hozzáadjuk a
többi alapanyagot és jól elkeverjük.
Szilikon sütőformában 180 fokon 20-30 perc
alatt készre sütjük. Akár melegen is
tálalhatjuk. Vaníliaöntet vagy
fagyi is illik hozzá.

Mákcsörgő
A pipacs közeli rokona a mák,
melynek termésében, a gubóban
foglalnak helyet a magok, azaz a
mákszemek.
A kiszárított mákgubóban a magok
rázásra zörögni fognak. Szárítsunk ki
több mákgubót is, és hasonlítsuk
össze a hangjukat. Közös zenélésnél
is használhatjuk,
kísérőhangszerként.

Magyar pipacsok
Magyarországon a pipacsföldek
országszerte feltűnnek a szántóföldek
közelében, de a pipacs az elhagyott
vidékektől a rendezett kertvárosok
utcáin mindenütt megtalálható.
Bár nagyon szép virág, a termőföldeken
mégis gyomnövényként tartják számon
a mezőgazdászok.
A magyar népművészetben sok
helyen megjelenik.
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A pipacs
Észak-Európában az első
világháború csatamezein elesett
áldozatok nemzetközi
jelképe.

A szárított
pipacsszirmokkal
dekorálhatunk süteményeket,
tortákat, vagy felhasználhatjuk
kreatívan gyertya, szappan, vagy
fürdőbomba díszítéséhez.
A pipacs a művészeket is inspirálja
világszerte. Keressünk pipacsról szóló
verseket vagy pipacsot ábrázoló
festményeket, művészeti
alkotásokat. Inspirálódjunk és
alkossunk magunk is.

A harcok által feldúlt területek tökéletes
termőtalajként szolgáltak az éledő
pipacsföldeknek, amelyek a vértengert idéző
élénk piros színükkel egyszerre keltettek
együttérzést és az újrakezdés reményét.
A pipaccsal díszített kitűzők és apró
emléktárgyak már a háború vége előtt
terjedni kezdtek, árusításukkal a háború
károsultjait igyekeztek
megsegíteni.

Ha a pipacs egyes
részeit szeretnénk
használni, ollóval vagy
metszőollóval óvatosan
távolítsuk el a virágot a szárról,
majd óvatosan húzzuk le a
szirmokat
és a termőt.

Hapa Zome
A Hapa Zome, lenyomatkészítés növényekkel,
ahol a mintázatot a növény természetes
színanyaga adja.
Minél erősebb színű és magasabb víztartalmú
növényrészt használunk, annál intenzívebb színeket
fogunk kapni. Szárral és szirmokkal is dolgozhatunk.
Mindenkinél legyen egy színes virágszirom, levél vagy
szárdarab, illetve egy-egy kb. 20cm x 10cm-es
textildarab. Ehhez szétvághatunk például egy
elhasználódott lepedőt.
A textilt hajtsuk félbe, és tegyük a két réteg közé a
növénydarabot. Ütögessük, nyomkodjuk meg egy
mozsártörővel, kalapáccsal vagy valami kemény
nehéz eszközzel. Időnként nézzük meg, hogy
elkészült-e már a nyomatunk. Amikor
elkészült, az anyag mindkét
oldalán látni fogjuk a
mintázatot.

Készítsünk pipacslámpást.
A pipacsszirmokat kivághatjuk papírból,
pauszból, krepp papírból, filcből, textilből,
vagy amink csak van otthon és piros, vagy pirosra
festhető. A közepükre ragasszunk fekete anyagot. Ha
éppen virágzik a pipacs, legjobb, ha valódi
virágszirmokból csináljuk. A szirmokat préseljük le
nehéz könyvek lapjai között. Néhány hét múlva,
amikor megszáradtak, elkészíthetjük a lámpást,
vagy akár üdvözlőlapra, fadobozra, naptárra,
két plexilap közé is
ragaszthatjuk őket díszítés
gyanánt.
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A fűzfa kérgének felhasználása
évezredekre nyúlik vissza.
Már Hippokratész is arra biztatta
pácienseit az ókorban, hogy láz és
gyulladás ellen rágcsáljanak fűzkérget.
A fűzkéreg fájdalomcsillapító
összetevője a szalicin. Az 1800-as
években ezt használták az Aszpirin
hatóanyagának, az
acetilszalicilsavnak
az előállításához.

A fűzfa kérge egy természetes növényi
növekedési hormont tartalmaz, melyet a
levágott sarjak gyökereztetéséhez használnak.
Fűzfalével kenik be a frissen vágott sarjakat, ezzel
ösztönözve őket arra, hogy gyökeret eresszenek.
A fűzfalé elkészítését magunk is megpróbálhatjuk:
gyűjtsünk fiatal, elsőéves gallyakat, távolítsuk el a hajtásokat,
daraboljuk fel 2-3 cm-es darabokra, és forraljuk őket vízben.
Hagyjuk hűlni legalább egy éjszakán át. Ezután szűrjük át és
tegyük el befőttesüvegbe. – Feltétlenül írjuk rá, hogy mi van
benne!
Ültetés előtt állítsuk a dugványokat ebbe a vízbe egy
éjszakára. Később is megöntözhetjük még vele a frissen
elültetett növényt. Hűtőben kb. két hónapig tartható el.
A fűzből élő kerítést is készíthetünk, hiszen a
felhasznált ágak gyökeret fognak ereszteni, és
újra kihajtanak. Az új hajtásokat
kedvünkre formázhatjuk.

Úgy tartották, hogy balszerencsét hoz,
ha titkunkat egy fűzfa alatt osztjuk meg
valakivel, mert a leveleken keresztülfúvó
szél felfedi a titkot mások előtt.
Az embereket midig is elbűvölte a fűzfa, ami látható
abból, hogy különböző kultúrák legendáinak,
népszokásainak és meséinek gyakori szereplője.
Shakespeare három drámája a Hamlet, az Othello
és a Vízkerereszt, vagy amit akartok is említi a fát.
A fűzfa rugalmas, jól alkalmazkodik és
regenerálódik, ha sérülés éri.
Ha a tövénél kivágjuk a fát, hamarosan
új hajtása nő ki a földből.

A fűzfa számos művészeti alkotás
alapanyaga. Rendkívüli hajlékonyságát
használják kosarak és egyéb tárolók
készítésekor.
Szobrászok is szívesen alkotnak belőle,
ahogy azt a különleges állatszobrokat készítő
művész munkái is bizonyítják:
http://www.annaandthewillow.co.uk/
https://www.facebook.com/
annaandthewillow
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A meghajlított fűzvesszőket
karikába kötözve kiváló alapot
kapunk egy terméskoszorúhoz.
Leveleket, virágokat, terméseket
fűzhetünk a körbefont szálak közé.
Hasonlóképpen, a fűzfaszálakat
összefonva készíthetünk
madárfészket, amit aztán mohával
és füvekkel bélelünk ki.

Ez egy teljes napos folyamat, amihez
egy megfelelő nagyságú zöld területre van
szükségünk.
Kiváló közösségépítő tevékenység, eredményeképpen
egy csodálatos, élő árnyékoló kuckónk lesz, melyet kis
energiabefektetéssel és figyelemmel éveken keresztül életben
tudunk tartani. Egy iskolaudvar kb. 25 m2-es földdel vagy fűvel
borított területe kiváló helyszín egy kunyhónak.
A fűzfakunyhóhoz frissen vágott fűzvesszőkre lesz szükségünk.
Olvassunk utána a folyamatnak, és ha megtetszett, vágjunk
bele. A munkához érdemes keresnünk valakit, aki tapasztalt a
témában.
https://ofi.oh.gov.hu/fuzfakunyho-az-iskolakertben
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/06/14/keritesekpavilonok-elo-fuzfabol#

Fűzfavesszőt saját magunk is kereshetünk,
vagy beszerezhetünk boltban is. Vannak könnyebben, és
kevésbé könnyen hajlítható fűzfajták. Ha komolyabb
hajlítást szeretnénk, akkor érdemes egy éjszakára beáztatni
a vesszőket használat előtt. Készíthetünk egyszerű
formákat, például csillagot, vagy lámpást. A fűzfavesszőket
ragasztószalaggal is egymáshoz erősíthetjük.
A fonásnak különböző technikái vannak. Egyszerű fonatok
készítését önállóan is megtanulhatjuk. Azt is megtehetjük,
hogy néhány fűzvesszőt összefogunk, egy kisebb ággal
pedig körbetekerjük az ágakat, hogy összetartsuk őket.
A kosárfonásnak nagy hagyománya van hazánkban.
Komolyabb képzéseken is részt vehetünk,
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/kezmuvesseg
de kezdőként is számos videóból
válogathatunk.
https://www.youtube.com/watch?v=s40kMya9HGs

Elsőként érdemes a körlap fonásával
próbálkozni.
Ehhez 4-4, megfelelő méretű fűzfavesszőt átfűzünk
egymáson, úgy, hogy egy keresztet kapjunk, majd
körbefonjuk a keresztet a vékonyabb vesszőkkel, ahogyan az
alábbi videón látható lépésről lépésre. Sőt, ha kitartóak
vagyunk, az alapból tovább fonhatjuk kosárrá is. Ne
csüggedjünk, ha elsőre kevésbé lesz szabályos a művünk,
hiszen a kosárfonás sok gyakorlást igénylő munka.
https://youtu.be/UkMKKqGOsjg
Ezekhez a fonásokhoz néhány egyszerűbb szerszámra van
csak szükségünk.
Marton Szabolcs kosárfonó honlapján a kosárfonás
történetéről, a szükséges alapanyagokról és
szerszámokról is ismereteket szerezhetünk:
http://marton-szabolcs.hupont.hu/
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Álarc viselésével különböző karaktereket
kelthetünk életre.
Az álarcnak erős kulturális és történelmi háttere van.
Szerepe a viselőjének átváltoztatása.
Ez jó lehetőség a természettel való kapcsolat
erősítésére, és a drámán és a szerepekkel való játékon
keresztül saját korlátaink átlépésére is.
Teljes arcukat eltakaró, faragott maszkokat viselnek a
busók. A busómaszkfaragás mestersége családi
hagyomány a dél-magyarországi Kalkán-Hafner
családban.
http://www.busoalarc.hu/

Gyűjtsünk minél több
termést, levelet, ágacskát.
Egy fűzfavesszőre kötözzük rá
őket, különböző hosszúságú
spárgadarabokkal. Több ágat
is tehetünk keresztbe, így
egyre bonyolultabb függőket
tudunk készíteni.

Kellékek:
Rugalmas fűzfavesszők
Nézzünk utána a busójárás
Festék, vagy más dekoráló anyag
hagyományának.
Selyempapír
Ragasztó
Elkészítés:
Eressze mindenki szabadon a fantáziáját és tervezze
meg a neki tetsző maszkot. Kis csoportokban is
folyhat a tervezés, illetve dolgozhatunk hozott
motívumokkal is.
A hajlékony vesszőkből hajlítsuk meg az álarc keretét.
Termésdekoráció
Lehet jó hosszú nyaka és nagy feje. Takarjuk le
selyempapírral, majd rajzoljuk meg az arcot, és
Készítsünk egy egyszerű alakzatot – csillagot, kört,
színezzük tetszés szerint.
vagy
szívet a vessző meghajlításával, és ragasztószalaggal
Hajat is ragaszthatunk rafiából,
ragasszuk
össze, hogy ne mozduljon el. Ha egyszerűségre
vagy fonalból.
törekszünk, kezdhetjük egy vesszőkből csinált kereszttel,
vagy egy szimpla faággal.
Bevonhatjuk valamivel, pl. krepp papír, vagy textil, de meg is
hagyhatjuk, hogy látsszon a fa természetes anyaga.
Lógassuk fel egy szalag segítségével. Az így elkészült keretre,
vagy faágra akasszunk más terméseket, pl. gesztenyét,
fenyőtobozt, vagy makkot, esetleg száraz virágot, kifúrt
kagylóhéjat vagy készíthetünk origami madarakat,
felfűzhetünk apró fagolyókat, vagy bármit,
ami szépen mutat rajta.
A lámpás készítése hasonló a termésdekoráció
készítéséhez, de egy kicsit összetettebb. Elsőként
egy egyenes szárú alakzat: háromszög, vagy
négyzet alapból induljunk ki, amiből egy piramist, vagy
egy tetraédert építünk. Készítsük el az alapot, amelyre
majd rárakjuk a mécsest, ami lehet led lámpával
működő is, a tűzveszély miatt. Ezután a keretet vonjuk
be a selyempapírral, és dekoráljuk a lámpást tetszés
szerint.
A lámpást akasszuk fel egy madzag, vagy drót
segítségével. Valahol hagyjunk, vagy vágjunk egy
lyukat, hogy meg tudjuk gyújtani a mécsest.
Nagyon jól mutatnak a lámpások egy fesztiválon,
vagy kerti ünnepségen, különösen, ha
többféle színűre festjük őket.
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Krikett
vagy métaütő

A világ legjobb minőségű
krikettütői fehér fűzből készülnek.
Ez egy komolyabb fafaragási munka lesz, amihez
nagyobb és élesebb fafaragó szerszámokra is
szükség van, ezért mindig felnőtt felügyelete mellett
végezzük, és tartsuk be a munkavédelmi
szabályokat.
Szükség lesz egy hosszabb fadarabra, amiből a lapot,
illetve a nyelet faragjuk. Döntsük el, hogy melyik
végéből faragjuk a nyelet. Távolítsuk el a kérget,
majd óvatosan faragjuk ki az ütő alakját. Amikor
elégedettek vagyunk az alakkal, csiszoljuk le a fát.
Ha szeretnénk, gripet is tekerhetünk a
markolatra, hogy jobban tapadjon.
Szabó Lőrinc: Fűz a tóparton
Roppant ég alatt, és tűnődve, mintha
saját árnyát akarná kihalászni,
úgy néz, úgy hajlik a tóba a fűzfa
s nem érti, hogy egy másik, óriási
kékségből, mely fordítva ring a mélyben,
milyen kisértet nyúl föl s kandikál ki,
mintha egy fenti, fuldokló világból
őt, az árnyát, akarná lehalászni.
Keressünk más költőktől is fűzről
szóló verseket!

A fűzfa számos szólásban
fordul elő:
Letette a fűzfa széket: Tovább maradt a
vendégségben, mint illendő lett volna
Fűzfa hegedűhöz nádvonó illik: A szegény
emberhez szegény asszony való
Megjön az, mint a fűzfa síp: Megérik, alkalmas
lesz valamire (mint a fűzfa, amikor megfelelő
arra, hogy sípot lehessen belőle csinálni).
Keressünk még a fűzfához kapcsolódó
szólásokat, közmondásokat
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A Harry Potteruniverzum egyik
mágikus lénye a Roxfort
birtokon álló Fúriafűz,
amely életre kel, ha
valaki megközelíti.

A kő-papír-olló mintájára játsszuk: a fűz
a feje fölé emelt karral egyenesen áll.
A diák guggoló pozícióban van, mintha épp
indulna, a mágus előre mutat, mintha egy
varázspálcát tartana. Hármat számolunk, mire
mindenki felveszi valamelyik pozíciót, amin aztán
már nem változtat.
A fúriafűz erősebb, mint a diák, mert meg tudja
támadni, a diák erősebb, mint a mágus, mert
gyorsabban tud futni, a mágus erősebb, mint a
fúriafűz, mert varázslattal hatni tud rá.
Egy nehéz döntésben segíthet a játék,
a kő-papír-ollóhoz hasonlóan.

Készítsünk néhány kört fűzfavesszőkből.
Ezeket erősítsük egymáshoz a képen
látható módon, úgy, hogy egy biztos bázissá
váljanak. A játékosok számától függően 3-4 ilyen
bázisunk legyen. Jelöljünk ki pár fogót, akik
megpróbálják elkapni a többieket. Aki belép egy
ilyen bázisba, az védve van, azonban maximum 10
másodpercig maradhat benne. Akit elkapnak az
vagy leül egyhelyben, vagy beáll a fogók közé.
Az idő előrehaladtával elvehetünk a
bázisokból, hogy pörgősebbé
tegyük a játékot.

