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Mity i legendy       Inspiracja dla opowiadań      

Badanie symboliki bzu 

 

Badanie symboliki bluszczu 
Cel: Uczniowie badają mity i legendy związane z drzewami bzu i wykorzystują te pomysły do 
stworzenia oryginalnego opowiadania. 
 
Pomoce: 
- Pnie drzew bzu czarnego z terenu szkoły lub okolicy 

- Arkusz identyfikacyjny rośliny bzu czarnego 
 
Zadanie: 
- Wydrukuj lub wyświetl arkusz identyfikacyjny rośliny bzu czarnego. Bzu czarnego tradycyjnie 
uważano za roślinę o magicznej mocy. Mówiono, że ma moc "odczarowywania" brodawek i 

szkodników. Wierzono również, że jeśli spalisz drewno bzu, możesz zobaczyć diabła, ale jeśli 
zasadzisz je w pobliżu domu, może trzymać diabła z daleka. 
- Więcej na temat mitologii faerie znajdziesz na stronie Elder Playful Springboards. 

• Więcej historii można znaleźć na stronie internetowej 
Trees for Life. 

• - Uczniowie powinni wykorzystać wyniki swoich badań do 
napisania opowiadania lub raportu, aby spełnić 
wymagania programu nauczania w zakresie rozwoju językowego. 

 
Kryteria sukcesu: 

✓ Potrafię opowiedzieć mit i/lub legendę 
związaną z drzewem bzu 

✓ Potrafię wykorzystać cechy danego tekstu we 
własnym pisaniu 

 

Cel: Uczniowie badają lokalne rośliny bluszczu i badają przesądy, magię i zastosowania starożytnych zielarzy. 
 
Bluszcz to bardzo wszechstronna roślina: 

• Bluszcz był używany jako „zaklinacz” brodawek i 
brodawek – mówiono, że jest w stanie usunąć te 
niedoskonałości. 

• Większe pnie bluszczu, gdy zostaną z powrotem 
obnażone do gołego drewna, wyglądają jak kość 
słoniowa. Kiedyś używano ich do wałków do ciasta, 
ponieważ ciasto nie kleiło się do niego jak inne drewno. 

• Jest nadal używany w kompozycjach kwiatowych, a 
zwłaszcza w dekoracjach świątecznych. 

• W latach czterdziestych i wcześniejszych najciemniejszych 
zielonych liści bluszczu używano czasami w domu do 
czyszczenia lub przywracania koloru odzieży. 

• W starożytnej Grecji Hipokrates używał bluszczu w celu 
zmniejszenia obrzęku i jako środka znieczulającego. 

• Teraz zielarze używają go do leczenia chorób układu 
oddechowego, takich jak astma, zapalenie oskrzeli, 
zapalenie i zapalenie stawów. Nie używaj ziół do 
leczenia jakichkolwiek schorzeń bez profesjonalnej 
porady lekarskiej. 

 
Środki:  
• Pędy bluszczu pospolitego z terenu 

• Arkusz identyfikacyjny rośliny Pappus Ivy 

• Internet / książki o roślinach 
 
Zadanie: 
Napisz krótką historię opartą na przeszłości lub sprawozdanie historyczne, aby osiągnąć konkretny wynik w 
nauce czytania i pisania. 
 
Kryteria sukcesu: 

✓ Potrafię wykorzystać moje umiejętności badawcze do poszerzenia mojej wiedzy na temat rośliny 

bluszczu. 

✓ Potrafię wykorzystać cechy danego tekstu w moim pisaniu. 
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