
 

 

Játékos gyakorlatok: BOROSTYÁN 

  

A borostyán 
termése 
mérgező  

 

Inspiráció szerepjátékhoz, vagy  
beszélgetés növényekről és  

környezetvédelemről 
 

A DC univerzum szupergonosz karaktere Poison Ivy  
(Méregcsók), 1966-ban bukkant fel a Batman képregényekben,  
a Gotham Botanikus kert harcos méregkeverőjeként. Az utóbbi 
években egy antihősként tartják számon, aki, bár a jó célokért 

küzd, eszközei erősen kifogásolhatóak. Ökoterroristaként erejét 
arra használja, hogy növényekből kivont méreganyagokkal viszi 

véghez saját maga szerint jól indokolt gaztetteit. 
 

NB A mérges szömörce (Poison Ivy, Toxicondendron radicans),  
az amerikai borosnyán változatról kapta a nevét,  

és nem azonos az Európában őshonos borostyánfélékkel  
(Hedera spp) 

A Magyarországon is megtalálható növény a  
bőrrel érintkezve erős irritációt okoz. 

 

Poetry and songs 
 

O roses for the flush of youth, 
And laurel for the perfect prime; 
But pluck an ivy branch for me 

Grown old before my time. 
Christina Rossetti, 1862 

 
A borostyán gyakori téma a költészetben, és 
számos mitikus vonatkozással is bír. Írj te is 
verset,vagy dalszöveget amiben szerepel! 

Borostyán énekek 

BOOKS: 
The ‘Wild…’ series of books by  
Jo Schofield and Fiona Danks  

101 Things to Make and Do Outdoors 
by Frances Lincoln 

 
These books are full of ideas  

for outdoor and creative play with 
natural materials, including story 

sticks, story bags, storyboards. 
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Borostyánfonás 
 

A borostyán nagyon sokoldalú anyag, jól  
használható fonatok készítésére. Általában  

tömegesen fordul elő, könnyen gyűjthető és  
megmunkálható. Hosszú szárral szedjük, és kesztűvel  

távolítsuk el a leveleket. Frissen szedett anyaggal 
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 természetesen lebomló. 

 
<< egyszerű fonatok és kosarak 

 
 

 
 

When you’ve mastered using ivy, try other  

 

Borostyánfonás 
 

 

Borostyánkorona és  
koszorú 

 
A borostyán gyakran jelenik meg fejdíszként régi  

történetekben és művészeti alkotásokban. Örökzöld  
növényként az öröklét szimbóluma, míg az egymáshoz fűződő  

ágaival, amelyeket szinte lehetetlen lefejteni arról, amire ránőttek  
a hűséget is jelképezi. E kettős szimbolika miatt gyakran használják  

az esküvők és a temetések kíséő 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 Dionysoshoz) kötötték.  
 

A borostyánkoronát könnyedén elkészíthetjük: A hosszú  
szálakat, lazán fonjuk össze, majd hajlítsuk meg és  

a végeket kössük össze. 
 


