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Fűszer-és gyógynövénykertje 

Iskolánk Természetjáró szakkörének (3-8. osztályos) diákjaival már régóta gyűjtjük, 

felhasználjuk és fogyasztjuk a túrák során megismert vadon nőtt gyógynövények virágait, 

terméseit….( Pl.:A bodza virágából szörpöt, teát, csipkebogyóból teát és lekvárt készítünk, 

fogyasztunk már évek óta.) Régi álmunkat váltottuk valóra” Fűszer-és gyógynövénykertünk” 

létrehozásával 2016. tavaszán, melyet idén tovább is bővítettünk. Hely hiányában, nagy 

méretű Iskolakert helyett, magaságyásokat készítettünk a gyógy-és fűszernövények 

számára, udvarunk egy csendes zugában. 

Célunk a „Fűszer-és gyógynövénykertünk” létesítésével, hogy a gyerekekkel a munka 

örömét, értelmét, a növények felhasználásának módjait és egészségünkre gyakorolt jótékony 

hatásait megismertessük. Ezzel is népszerűsítve az egészséges életmódot és táplálkozást. 

Sok felajánlást kaptunk a helyi Önkormányzattól, TSZ-től, Szülői Munkaközösségtől, az 

iskola alapítványától, családoktól, dolgozóinktól.  Támogattak minket munkával, termőfölddel, 

Alginittel, növények palántáival, kertész- eszközökkel, öntözőkannákkal…. A növények 

helyének kialakításában, az ágyások, körbekerítésében a karbantartó bácsink nyújtott 

nélkülözhetetlen segítséget. Az öntözés „oroszlánrészét” esővízzel oldjuk meg, egy tartályt 

szereztünk be e célra. A gyerekek a tervezésben és a kivitelezésben is aktívan részt vettek. 

Ők gondozzák azóta is a növényeket, felhasználják, fogyasztják mindegyiket. Menta, 

citromfű teát, frissítő italokat készítettünk, sóskát rágcsáltunk, valamint a fűszerek 

(bazsalikom, oregano, kakukkfű, rozmaring…) ételekben való használatának bemutatására 

is sort kerítettünk. Esős időben játszottunk: illatról, ízről ismertettük fel a gyógy- és 

fűszernövényeket, megbeszéltük ki, miért tartja fontosnak ezek fogyasztását. A gyerekek 

hihetetlen tapasztalattal rendelkeznek e téren. Ez év tavaszán ültettünk levendulát és 

körömvirágot is. (A fentiekben leírtakat a mellékelt képeken illusztráljuk.)  „Növényjelző 

táblácskákat” is készítettek a diákok, segítséget nyújtva ezzel a növények 

beazonosításában.  

Az alábbi növények megismerésével, egészségünkre gyakorolt pozitív hatásaival bővebben 

is foglalkozunk: 

 

A levendula: az egyik legváltozatosabban használt, finom illatú gyógy-, fűszer- és 
dísznövény.  

 
Levendula felhasználása, gyógyhatása: 

- Javítja az életfolyamatokat, fokozza a testi és lelki frissességet. 
- Antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladást csökkentő hatása van. 
- Rovarcsípéseket csillapítja, segíti a horzsolások és kisebb sebek gyógyulását. 
-  Párnahuzatunkba szárított levendulát téve segíti alvásunkat. 
- A belőle készült tea kiváló nyugtató hatású. 

 
 



A körömvirág az egyik legsokoldalúbb gyógynövény, amely télen-nyáron, kívül-belül 
szolgálja egészségünket. 
Felhasználása, gyógyhatása: 
Körömvirág tea: Virágának forrázata megkönnyíti az emésztést, lázcsillapító, látásjavító 
is. 
 

 A menta egy jól ismert fűszer- és gyógynövény. A mindennapokban is igen             gyakran 

használt növény, amelynek minden háztartásban jelen kellene lennie. A    mentából készült 

teának görcsoldó hatása van, de koktélok és ételek ízesítésére is alkalmas.  

 

Az orvosi citromfű Magyarországon is termesztett növény, egyike a legrégebben használt 

gyógynövényeknek. Nevét friss, citromra emlékeztető illatáról kapta. 

Felhasználása, gyógyhatásai: 
Gyógyteáját forrázással készítjük. Idegnyugtatásra, megfázásra, emésztésjavításra is 
alkalmas. 
 
A mezei sóska szinte mindenhol megél. Már kora tavasztól ehetjük. Ez azért is örvendetes, 
mert immunerősítő tulajdonságának köszönhetően a hosszú téli hónapok után valósággal 
felpezsdítheti szervezetünket. A sóska sok ásványi sót, meszet oxálsavat, foszfort és vasat 
tartalmaz, de C-vitamin tartalma is jelentős. 
 
 

A bazsalikom dísz-, fűszer-, és gyógynövény.  

A népi gyógyászatban étvágygerjesztőnek, köhögéscsillapítónak használják. Főzetét 
külsőleg borogatásra, torokgyulladás esetén öblögetésre is alkalmazzák. Rengeteg étel 
ízesítésére alkalmas. 

 

A kakukkfű 

Felhasználása, gyógyhatásai: 

Gyógyteája nagyon jó fertőtlenítő hatású, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a 
sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi 
gyulladások. Orrdugulásra inhalálni lehet vele.  
Éjszakai alvópárnában megszünteti az alvási panaszokat. 
Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású.  
 
Igyekszünk az iskola minél több tanulóját bevonni a kertészkedésbe, a növények 
jellegzetességeinek, felhasználhatóságának, gyógyhatásának megismerésébe. Örömmel 
látjuk, hogy naponta ellátogatnak diákjaink a magaságyásokhoz, érdeklődnek, mit 
segíthetnek, és élvezettel rágcsálják a friss sóska, snidling leveleket. Már ezért megérte!!!!!! 
 
 
 
 
 
Nagyvázsony, 2017. 11.20.                                               Kardos Beáta  



 

 


