
SZŰCS BOGLÁRKA

Gyógyítanak-e 
a gyógynövények? 

3X45 PERCES ÓRAI MUNKA

Gyógynövényekkel  ismerkedünk csoportmunkában, játé-
kos feladatokon keresztül. Mesében ismerkedünk a bíbor 
kasvirággal, gyógynövények hatásairól tanulunk csopor-

tos küldetés formájában, irodalmi alkotások és illatok segítségével kerülünk közelebb 
a gyógynövényekhez. Utánanézünk, hol szerepelnek gyógynövények a Bibliában, és 
megismerkedünk néhány gyógynövényekhez kapcsolódó babonával is. A foglalkozást 
közös gyógytea készítéssel zárjuk, vajon kinek melyik ízlik a legjobban?

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. SüsüN 25 perc 
1.1. Mesekert 5 perc
1.2. Mi a közös a bíbor kasvirágban és 

a sündisznóban? 20 perc
2. Varázslók, boszorkák, kuruzslók 50 perc 

2.1. Varázsszérum-küldetés 20 perc
2.2. Izzik a… 10 perc 
2.3. Illatozó 20 perc

3. Isten patikája 60 perc
3.1. Gyógynövények a Bibliában 20 perc
3.2. Gyógyítanak-e a gyógynövények? 20 perc
3.3. Osztály teája – Gyógyteakészítés 20 perc

Összesen: 135 perc

Előzetes feladatok:
• Mellékletek képeinek nyomtatása (esetleg laminálása)
• 2.1. melléklet képeinek elrejtése
• 2.3. feladathoz szárított vagy friss gyógy- és fűszernövények összekészítése apró 

dobozokba, kis üvegekbe
• 3.1. feladathoz MRE Ökogyülekezettől memóriakártya-játék megrendelése

Tantárgyi integráció
természettudomány, 
magyar nyelv és iro-
dalom, vizuális kultúra, 
matematika, digitális 
kultúra, hon- és nép-
ismeret, történelem, 
technika és tervezés

Tantervi vonatkozás
A növények felépítése.
A környezet és az em-
ber egészsége közötti 
kapcsolat.

Kulcsszavak
bíbor kasvirág, galago-
nya, rozmaring, kamilla, 
levendula, menta, 
kakukkfű, fahéj, ánizs, 
szegfűszeg, hársfavi-
rág, gyógyfüveskert, 
gyógytea

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

mérés

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
internet, laptop, projek-
tor, hangfal, csoporton-
ként okostelefon vagy 
tablet, A4-es és A3-as 
papírlap, színes ceruza, 
filctoll, papír, toll, 
csoportonként: sál és 
gyógynövénykészlet,
Bibliai növények memó-
riajáték, teakészítés és 
-fogyasztás eszközei, 
csoportonként 1-féle 
gyógynövénytea
Illatzsák készítéséhez: 
textildarabok, ollók, 
vonalzó vagy mérősza-
lag, szalag vagy spárga. 
Szárított levendula 
vagy menta vagy 
citromfű.
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4. 
foglalkozás

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

 -
 =



Mit akarunk elérni?
A tanulók ismerkedje-
nek meg a hazánkban 
előforduló, leggyakrab-
ban alkalmazott gyógy- 
és fűszernövényekkel.

Tevékenységek
meseolvasás, vizuális 
képalkotás képzeletben 
vagy rajzolás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 
hangfal 

Mellékletek
1.1. Bíborka és a 
varázsfőzet mese

Tevékenységek
Ismeretanyag gyűjtése 
internet segítségével, 
gondolattérkép-készí-
tés vagy -rajzolás; mor-
fológiai hasonlóságok 
keresése, megfigyelés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, cso-
portonként okostelefon 
vagy tablet; internete-
lérés, csoportonként: 
A3-as rajzlap, tanu-
lónként A4-es rajzlap, 
színes ceruza/ filctoll

Mellékletek
1.2.1. Kérdések a 
bíbor kasvirágról
1.2.2. Fotó a bíbor 
kasvirágról

FELADATOK LEÍRÁSA

1. SüsüN
1.1. Mesekert

Sokféle gyógynövénnyel találkozhatunk a természetben. Most egy olyannal ismerke-
dünk meg, amelynek különösen szép virága van, dísznövényként is gyakran láthat-
játok kertekben, virágágyásokban. Hallgassunk meg egy mesét a bíbor kasvirágról! 
(1.1. Melléklet) Hunyjátok be a szemeteket, és képzeljétek el a virágot a leírás alapján!

1.2. Mi a közös a bíbor kasvirágban és  
a sündisznóban?

A kivetített képen látjátok, hogy néz ki a bíbor kasvirág (1.2.2. Melléklet). Alkossatok 
3–4 fős csoportokat! Minden csoport kap egy kérdést (1.2.1. Melléklet). Keressétek ki 
a válaszokat az interneten, és készítsetek belőle csoportonként egy gondolattérképet 
(A3-as rajzlapra). 

Megbeszélés: 
A kérdésekre adott válaszokat közösen beszéljük meg, miközben bemutatjuk minden 
csoport gondolattérképét. 
Az 5. csoporttal a fotó (1.2.2. melléklet) alapján hasonlítsuk össze a mese közben 
elképzelt növényt a valódival, figyeljük meg, hogy miért „kúpvirág”, milyen a fészkes-
virágzat, és milyen morfológiai hasonlóság fedezhető fel egy sündisznóval!

Készítsetek színes rajzot a bíbor kasvirágról (A4 rajzlap), amilyennek a mese alapján 
elképzeltétek, majd hasonlítsátok össze az 1.2.2. melléklet képével!

Megbeszélés: 
Beszéljük meg részletesen, hogy milyen morfológiai hasonlóságokat és különbsége-
ket találunk a rajz és a kép között, mit jelent a fészkesvirágzat! 
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2. Varázslók, boszorkák, 
kuruzslók
2.1. Varázsszérum-küldetés

Előkészület: A terem (folyosó, rendelkezésre álló tér) egyes pontjain előzetesen rejt-
sünk el egy-egy növénykártyát! A gyerekek csoportonként kapnak egy menetlevelet, 
és ezen lista alapján keressék meg és gyűjtsék be a gyógynövények neveit! 

Varázsszérumot kell készítenünk, ehhez különleges összetevőket kell beszereznünk, 
amelyek önmagukban is hatásosak valamilyen bajra. A jó boszorkány, aki a megbí-
zónk, adott egy menetlevelet, hogy milyen betegségre való gyógyhatású növényt kell 
felkutatnunk (2.1.1. melléklet). 

A küldetés végrehajtásához dolgozzatok az eddigi csoportokban (3-4 fős), majd indul-
jatok útnak, és keressétek meg az elrejtett kártyákat! Gyógynövények fotóit kell keres-
netek, alatta találjátok a fontos jellemzőiket összegyűjtve (2.1.2. Melléklet). Írjátok be 
a menetlevél megfelelő helyére a megtalált gyógynövények nevét! Kalandra fel!

Megbeszélés: Beszéljük meg, hogy mely gyógynövények hasonló hatásúak, kinézetű-
ek, felhasználásukra nézve van-e bennük közös! Meséljék el a gyerekek, ha valame-
lyikkel kapcsolatban volt már saját élményük, kóstolták, szagolták stb.! Hívjuk fel a 
figyelmet a következőkre: a fűszernövénynek is lehet gyógyhatása; több gyógynövény 
is lehet hasonló hatású, illetve egy gyógynövény többféle hatású; orvosi felügyelet 
nélkül hosszasan alkalmazni még gyógynövényeket sem tanácsos! 

Nehezebb változat: tegyük ki egy asztalra a növények képeit és leírását párokban! A 
gyerekek állják körül az asztalt! 5 perc áll rendelkezésre, hogy jól megfigyeljék a nö-
vények képét és memorizálják a leírásukat, utána emlékezetből kell párosítaniuk a 
képeket a leírásokkal. 

2.2. Izzik a…

2.2.1. Ismertek olyan verset, mondókát, népdalt, amiben szerepel valamilyen gyógy-
növény vagy fűszernövény? Minden csoport kap 5 percet, próbáljatok meg minél több 
ilyet gyűjteni emlékezetből! Írjátok le csoportonként egy papírlapra! A végén minden 
csoport válasszon ki egyet, és mondjátok/énekeljétek el együtt!

2.2.2. Ha az előző részfeladatban maguktól nem említették, akkor: 
Mondjátok el együtt vagy énekeljétek el Weöres Sándor: Galagonya című versét! 
(Figyelve az „izzik” szó kellő hangsúlyozására.) Közben vetítsük ki a 2.2.1 melléklet 
képét!

Megbeszélés: Beszéljük meg, hogy mitől izzik a galagonya ruhája, térjünk ki arra, hogy 
feltűnő színű, egész télen madáreleség, és csodálatos dekorációja a természetnek! 

Hallgassuk meg a verset Sebő Ferenc előadásában! (2.2.2. melléklet.)

Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg a legfontosabb 
gyógy- és fűszernövé-
nyeket, valamint idéz-
zék föl az ezekről való 
ismereteiket, irodalmi, 
zenei emlékeiket.

Tevékenységek
Ismerkedés néhány 
gyógy- és fűszernö-
vénnyel és hatásukkal, 
párosító játék segít-
ségével.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként: 
Menetlevél (2.1.1.) 
kinyomtatva 
Csoportonként: 
2.1.2.-es melléklet 
képei kinyomtatva, 
elrejtve a helyszínen

Mellékletek
2.1.1. melléklet: 
Gyógynövénykereső 
menetlevél 
2.1.2. Gyógynövény-
képek és -leírások 

Tevékenységek 
vers olvasása vagy 
hallgatása

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
papír, toll, laptop, 
projektor, Weöres 
Sándor Galagonya című 
verse kivetítve. Ha 
online hallgatjuk meg, 
hangszóró is.

Mellékletek
2.2.1. Galagonya képe
2.2.2. Weöres Sándor: 
Galagonya
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Tevékenységek 
Gyógy- és fűszernö-
vények felismerése 
tapintás és szaglás 
útján. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként egy 
gyógynövénykészlet 
és sál.

Mit akarunk elérni?
A gyerekek tájékozód-
janak a gyógynövények 
történelmi, bibliai vo-
natkozásairól, valamint 
a gyógyításban betöl-
tött szerepükről, vélt és 
valós hatásukról.

Tevékenységek
Memóriajáték bibliai 
igékkel és a hozzájuk 
tartozó növények 
képével. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Bibliai növények memó-
riajáték

Tevékenységek
Gyógynövények gyógy-
hatásával kapcsola-
tos tapasztalatok, 
információk gyűjtése, 
következtetések 
levonása. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként okoste-
lefonok, internet.

2.3. Illatozó

Előkészület: Az alább felsorolt szárított vagy friss gyógynövényekből tetszőleges vá-
logatásban (ahogy könnyen rendelkezésre áll) kicsi adagokat kiporciózni pl. kiürült 
gyógyszeres dobozba, kis befőttes- vagy bébiételes üvegbe, gyufaskatulyába: rozma-
ring, kamilla, levendula, menta, kakukkfű, fahéj, ánizs, szegfűszeg, hársfavirág. A do-
bozok/üvegek aljára alkoholos filccel írjuk fel a növény nevét!

Továbbra is csoportokban dolgozunk. Minden csoportból válasszatok valakit, akinek 
bekötitek a szemét! Az ő feladata lesz, hogy a gyógynövényeket az illatuk alapján 
felismerje. A csoport többi tagja fogjon egy-egy fiolát (gyufásdobozt), nyissa ki és 
egymás után sorban szagoltassa meg a bekötött szemű társával. Ha helyesen vála-
szolt, akkor rögtön jöhet a következő fiola, ha nem, akkor egy kis időt adjatok, hogy 
találgasson még! A végén mutassátok is meg neki mindegyiket, hogy néz ki, majd cse-
réljetek: kössétek be a következő gyerek szemét!

3. Isten patikája
3.1. Gyógynövények a Bibliában 

A gyógynövények termesztése nagy múltra tekint vissza. Kolostorkertekben régen és 
ma is foglalkoztak növénynemesítéssel, ahol a fűszernövények mellett biztosan vol-
tak gyógynövények is, hiszen a szerzeteseknek a gyógyítás is feladata volt. Ma is is-
merjük a növénylistáját pl. a Margit-szigeti gyógyfüveskertnek, ahol Árpád-házi Szent 
Margit élt a 13. században. 
A Biblia is sok helyen ír a növényekről, ezeket az Igeszakaszokat a református Ökogyü-
lekezeti Mozgalom kigyűjtötte, és készített belőle egy memóriajátékot. Próbáljátok ki! 
Három csapatban játsszátok, lássuk, ki tudja leggyorsabban „megoldani”!

Előkészület: Az info@okogyulekezet.hu e-mail-címen lehet a játékot igényelni, ame-
lyet az MRE Ökogyülekezeti Mozgalom kérésre elpostáz.

3.2. Gyógyítanak-e a gyógynövények? 

Továbbra is 3-4 fős csoportokban dolgozzatok, 10 percet kaptok! 
a) A csoportok egyik felének ez a feladata: 
 Gyűjtsetek olyan dolgokat, amelyek kis mennyiségben jóízűek, fontosak az ízhar-

móniához, de nagy mennyiségben elrontják az ételt! Az internetet is segítségül hív-
hatjátok. Először gyűjtsétek össze egy papírra, majd amikor kész a lista, írjátok föl a 
tábla bal oldalára!

b) A csoportok másik felének feladata: 
 A gyógynövényekkel kapcsolatban sok téveszme van. Gyűjtsetek babonákat, furcsa 

elképzeléseket a gyógynövényekről! Az internetet is segítségül hívhatjátok. Először 
gyűjtsétek össze egy papírra, majd amikor kész a lista, írjátok föl a tábla jobb olda-
lára! 
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Megbeszélés: A feladatot követően beszéljük meg az osztállyal közösen a két csoport 
által gyűjtött információkat!

a) csoport, tábla bal oldala:
• Pl. A só kis mennyiségben nagyon fontos, hogy jó íze legyen az ételnek, de nagy 

mennyiségben keserű.
• A cukor kis mennyiségben kellemes, nagy mennyiségben olyan gejl, hogy élvezhetetlen. 
• A víz egyszerre nagy mennyiségben felborítja az ionháztartást, ami elhalálozással is 

járhat.

Ezeken a példákon keresztül érzékeltessük, hogy a gyógynövény is kis mennyiségben 
gyógyszer, nagy mennyiségben méreg! 
b) csoport, tábla jobb oldala
• Pl. Mezei zsályát tettek a zsebbe, mert azt gondolták, hogy ez megvéd a rossz em-

berektől. 
• A májvirágot azért használták májbetegségekre, mert májra hasonlít a levele. 
• A pettyegetett tüdőfű emlékeztet a leölt disznó tüdejére, ezért azt gondolták, hogy 

tüdőgyógyító hatása van.

A régiek egyenesen az illatot tartották a gyógyhatás jellemzőjének; a legerősebb illatú 
növényeknek tulajdonították a legnagyobb gyógyító hatást.
Ezeken a példákon keresztül érzékeltessük, hogy a gyógynövény nem mindig és nem 
mindenkinél hat, sok esetben hosszú ideje téves tulajdonságokat tulajdonítunk neki! 
Fontos azt is megemlíteni, hogy a placebo is hathat, ha hiszünk benne.

3.3. Osztály teája – Gyógyteakészítés

Válasszatok ki csoportonként egy-egy gyógynövényt, és forrázzátok le meleg vízzel! 
Ízesítsétek egy kevés mézzel, citrommal, és kóstoljátok meg! Kóstoljátok meg a másik 
csoport teáját is, végül pedig beszéljétek meg egymással csoporton belül, hogy me-
lyik ízlik legjobban ízre, illatra! 

Készítsetek illatzsákot! Vágjatok ki textilből egy 10 x 10 cm-es négyzetet, tegyetek a 
közepére levendulát vagy mentát vagy citromfüvet, majd fogjátok össze batyuvá, és 
kössétek meg a nyakánál egy szép szalaggal vagy spárgával! Ezzel tudjátok illatosítani 
a termet vagy a szekrényeteket, ruháitokat. 

Felhasznált és ajánlott források

• Gyógynövények az irodalomban: http://www.naturland.hu/hun/gyogynovenyek_az_
irodalomban.html 

• Gyógyteák: http://teablog.hu/
• Terepi séta: https://www.everydayme.hu/csalad/programok/gyogynoveny-vadaszat- 

gyerekeknek-irany-a-termeszetbe
• Gyógynövények a Bibliában: Fráter Erzsébet (2021): A Biblia növényei. Scolar, Buda-

pest. 
• Weöres Sándor: Galagonya c. verse: https://www.youtube.com/watch?v=psrT9b3FjmA
• Szent Margit gyógyfüves kertje: https://ligetmuhely.com/szitakoto/szent-margit-kertje/ 

Tevékenységek
Gyógyteakészítés és 
-kóstolás vagy illatzsá-
kocska-készítés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Teakészítéshez: vízfor-
raló, kancsó, teaszűrő, 
poharak, kiskanalak, 
méz, citromlé. Kamilla, 
bodza, hársfa, csipke-
bogyó, menta, citromfű 
közül annyiféle, ahány 
csoportot szeretnénk.

Illatzsák készítéséhez: 
textildarabok, ollók, 
vonalzó vagy mérősza-
lag, szalag vagy spárga. 
Szárított levendula 
vagy menta vagy 
citromfű.
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