Sokoldalú növények - játékos ismertető: TOBOZTERMŐK

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.
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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.

