
 

 

Playful Springboards: BLUSZCZ 
 

  

Jagody 
bluszczu 

są 
toksyczne 

 

 

Inspiracja do odgrywania  
Ról gry lub dyskusje na temat 

roślinach i ekologii 
 

Super-złoczyńca z DC Universe Poison Ivy zadebiutowała 
zadebiutowała w komiksie Batman w 1966 roku i jest botanikiem i 

biochemikiem z Gotham City. 
  Ostatnio stała się antybohaterką, która wykorzystuje swoje 

umiejętności, by robić to, co słuszne, ale w zły sposób.  Jest skrajną 
ekologiczką, a jej 

moce" obejmują użycie toksyn i feromonów pochodzenia 
roślinnego, aby realizować swoje złe / uzasadnione plany. 

 
NB Poison Ivy jest nazwany po amerykańskiej lub wschodniej 

Trujący 
(Toxicondendron radicans) i nie jest to ten sam gatunek, który 

występuje w Wielkiej Brytanii i Europie. 
jak ten występujący w Wielkiej Brytanii i Europie (Hedera spp).   

The roślinny trujący bluszcz jest bardzo drażniący dla  
skóry - europejskie 

bluszcze są na ogół bardziej łagodne. 
 
 

Poezja i piosenki 
O róże za rumieniec młodości, 

A laury za doskonały okres; 
Lecz dla mnie gałązkę bluszczu 
Zestarzałem się przed czasem. 

Christina Rossetti, 1862 
 

Bluszcz jest często wykorzystywany w poezji i ma 
wiele mitycznych właściwości. Poznaj znaczenia 

bluszczu i stwórz własne wiersze, teksty piosenek 
lub rapsy. 

 
 

Piosenki o bluszczu 
 

KSIĄŻKI: 
Seria książek "Wild..." autorstwa 

Jo Schofield i Fiona Danks 
101 rzeczy do zrobienia na dworze 

autorstwa Frances Lincoln 
 

Książki te są pełne pomysłów 
na kreatywne zabawy na świeżym 

powietrzu z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów, w tym patyczków do 

opowieści, toreb na opowieści,  
tablic z opowieściami. 
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Tkactwo z bluszczu  
 

Bluszcz jest bardzo wszechstronnym materiałem  
do tkania i plecionek, a dodatkowo jest zazwyczaj  

obfity i jest łatwy do zebrania i użycia.  Zbieraj długie pędy i  
Zbierz długie odcinki i zbierz liście w rękawiczkach. Używaj 

materiału tak świeżego, jak to tylko możliwe  
Użyj materiału tak świeżego, jak to tylko możliwe, aby ułatwić 

wyplatanie - łodygi będą elastyczne i mniej podatne na 
złamania. Zacznij od prostego zaplatania i przejdź do tkania 
(doświadczeni tkacze mogą wysuszyć bluszcz, aby później 

ponownie go uwodnić).  Plecionki z bluszczu są doskonałe do 
budowy den - mocne, elastyczne i biodegradowalne! 

 
<< przykłady prostych ramek i koszyków do wyplatania 

 
 
 

Kiedy już opanujesz używanie bluszczu, spróbuj innych  
długie liście lub materiały z łodygami  

które mogą być pod ręką. 
 
 
 

 

Ivy weaving 
 

 

Korony z bluszczu i  
wieńce 

 
Istnieje wiele mitów związanych z bluszczem, ale  

jest często przedstawiany w sztuce jako nakrycie głowy.  Bluszcz  
symbolizuje życie wieczne (ponieważ jest wiecznie zielony) i  

wierność (ponieważ nigdy nie porzuca tego, do czego jest 
przywiązany),  

dlatego jest częstym elementem bukietów ślubnych, jak również  
kwiatach pogrzebowych. 

Starożytne cywilizacje czciły bluszcz, a korony są związane  
z Ozyrysem w Egipcie, gdzie reprezentuje nieśmiertelność) Bachusem  

w Rzymie (zwanym Dionizosem w Grecji), gdzie symbolizuje  
wino, rolnictwo, uroczystości i płodność. 

 
Korony z bluszczu są łatwe do wyplatania - wybierz bardzo długie  

długości i luźno zaplatać je, skręcając  
krawat roślinny wokół końców, aby utrzymać  

je razem. 
 
 


