Szabályzat
Táblajátékok:
Pénz osztás:
Az itt leírt összegtől el lehet térni, ahogy a játékosok előre megegyeznek és a mezőértékeket is lehet
növelni.
20 Ft – 2 db

5 Ft – 2 db

10 Ft – 1 db

1 Ft 5 db

Játék 1. - alapjáték
A játék célja: Minél több gyógynövényt gyűjts össze.
A játék menete: Mindenki megkapja a pénzt. Mindenki a saját pénzéből gazdálkodik. A dobókockával
dobunk, majd az értéknek megfelelő számot lépünk. A gyógynövényt csak akkor veheted meg, ha az
adott mezőn állsz és az adott összeget ki tudod fizetni. A ? jel mezőre és az M mezőre lépve a
megjelölt kártyákból húzni kell és az utasítást követni. (A kártyákat szabadon lehet bővíteni!) Ha
börtönbe mész, akkor kimaradsz egy körből.
A játékot lehet időre (pl. 20 percig), illetve meghatározott kör számra (pl. 10 kör) játszani.
A nyertes az lesz, aki a legvégén a legtöbb gyógynövényt összegyűjtötte. A megvásárolt
gyógynövényeket egy lapon kell vezetni a játékmesternek. Ha egy kört hibátlanul (büntetés nélkül)
megtettél, akkor jutalompénzt kaphatsz!
Játék 2. – nehezített játék:
Az alapjátékot annyival egészítjük ki, hogy a játék kezdetét megelőzően mindenkinek húzni kell egy
teakeverékes kártyát és elsőnek a hozzávalókat kell összeszedni és csak ezután lehet felvásárolni a
többi gyógynövényt.
A megvásárolt gyógynövényeket egy külön lapon kell vezetni a játékmesternek.
Játék 3. – rövidített játék:
A játék kezdete előtt mindenki húz egy (vagy több) teakeverék kártyát. A cél minél hamarabb
beszerezni a hozzávalókat. Az nyer, aki a leghamarabb összeszedi a keresett gyógynövényeket. A
teakeverék kártyák szabadon bővíthetők, csak arra figyeljünk oda, hogy a valóságnak megfelelő
teakeverékeket alkossunk! Így a résztvevők játékosan tanulják meg a hozzávalókat.

Játék 4. – extra nehéz játék:
A játék kezdete előtt a játékosok kihúznak egy vagy több betegségkártyát. A betegségkártyán
szereplő tünetek kezelésére alkalmas gyógynövényeket kell összeszedni a játék során. Ehhez tudni
kell, hogy melyik gyógynövény mire való. Az nyer, aki a leghamarabb összeszedi a megfelelő
gyógynövényeket. (Megoldás a kártyajátékoknál található!)

A doboz tartalma:
játéklap
játékpénz

kártyák
bábuk

dobókocka

Kártyajátékok
Memóriajáték 1. - alap:
A növénykártyákat összekeverjük és lefordítva kiterítjük egy sima felületre (játékasztal). A játékosok felváltva
fordítanak fel egyszerre két darab kártyát. Amennyiben a játékos azonos növényt ábrázoló két kártyát fordít fel,
azt elviszi és a játék végéig magánál tartja. A játék akkor ér véget, ha az összes növénynek meg lett a párja. A
végén megszámolja mindenki, hogy hány darab kártyalapot vitt el. A játékot az nyeri, aki a legtöbb növény párost
megtalálta.
A játék segíti a növények felismerését és a nevüknek a memorizálását.
A játékhoz szükséges eszközök: 2x19 db növényi kártya

Fűben-fában orvosság:
Keverjük meg a betegség lapokat, majd a játékosok között osszuk szét, hogy mindenkinek azonos számú
betegségkártyája legyen, a maradékot rakjuk talonba. Ezután keverjük meg a növényi kártyákat és osszunk
három-három lapot minden játékosnak. A maradékot rakjuk talonba.
A cél, hogy párosítsuk a gyógynövényt a betegséggel. Amennyiben megvan egy pár, azt kiteríthetjük az asztalra. A
kör az óramutató járásával megegyező irányba megy. Egy lapot letehetünk az asztalra (amire nincs szükségünk) és
helyette vennünk kell egy másik lapot. Passzolni is van lehetőség. Ebben az esetben nem kell kártyát letenni az
asztalra.
Az nyer, akinek hamarabb elfogynak a betegségkártyái! Vigyázz! Akinél a mérgező növény van, az nem nyerhet!
Akár pontra is lehet játszani. Minden kézben maradt kártyalap egy pont, a mérgező növény kártyalap pedig 5
pont. Akinek kevesebb pontja van, az nyer.

A játékhoz szükséges eszközök: Betegségkártyák (19 db), növényi kártyák (2*19)

MEGOLDÁS
Magyar név

Latin név

Mire jó?

1. Kislevelű hárs –

Tilia cordata

- köhögés, izzasztó, vértisztító

2. Fekete bodza –

Sambucus nigra

- magas vérnyomás, lábduzzanat,

3.

Matricaria chamomilla

- gyulladás

4. Nagy csalán –

Urtica dioica

- reumatikus megbetegedés (vértisztítás)

5. Kerti sarkantyúka -

Tropaeolum majus

- bakteriális fertőzés, arcüreg gyulladás (tormával)

Orvosi székfű-

6. Közönséges levendula - Lavandula angustifolia

- alvászavarok, idegesség

7. Orvosi lestyán -

- gyomorerősítő, emésztést serkentő (fűszer)

Levisticum officinale

8. Közönséges cickafark - Achillea millefolium

- gyulladás, menstruációs vérzés, -görcsök,

9. Bíbor kasvirág -

Echinacea purpurea

- sebek, fekélyek, gyulladás

10. Borsmenta -

Mentha × piperita

- légúti megbetegedések

11. Orvosi körömvirág -

Calendula officinalis

- gyulladás, seb, ekcéma, műtéti heg

12. Fekete nadálytő -

Symphytum officinale

- sportsérülések, ízületi fájdalmak, véraláfutás

13. Szurokfű -

Origanum vulgare

- székrekedés, migrénes fejfájás, hangszálgyulladás

14. Kerti izsóp -

Hyssopus officinalis

- légúti betegség, nyálkaoldó, alacsony vérnyomás

15. Orvosi Zsálya -

Salvia officinalis

- fogínybetegségek, izzadás, gyulladás

16. Ánizs -

Pimpinella anisum

- köhögés, felfújódás, emésztési problémák, tetvek

17. Orbáncfű -

Hypericum perforatum

- idegesség, depresszió, immungyengeség

18. Lándzsás utifű -

Plantago lanceolata

- köhögés, allergia, sebgyógyítás (külsőleg)

19. Csattanó maszlag -

Datura stramonium

- Halálosan mérgező!!!

Teakeverék női bajokra:

Teakeverék erős migrénre:

Cickafark

Fekete bodza

Csipkebogyó

Kakukkfű

Kamilla

Borsmenta

Teakeverék meghűlésre:
Borsmenta
Kamilla
Homoktövis

Teakeverék gyulladásra:
Körömvirág
Kasvirág
Orvosi zsálya

Immunerősítő teakeverék:

Teakeverék alvás problémákra

Csipkebogyó

Levendula

Kamilla

Kamilla

Homoktövis

Orbáncfű

