
 

 

Playful springboards: ORZECH LASKOWY 

  

Prażone orzechy laskowe 
Wrzesień to czas plądrowania orzechów 

laskowych. Orzechy laskowe układamy na 
blasze do pieczenia i pieczemy je przez 15 
minut w temperaturze 180°C, 360°F. Po 

upieczeniu, włóż do miski ręcznik do 
herbaty, wlać orzechy i pozostawić do 
ostygnięcia. Po ostygnięciu energicznie 
wcierać orzechy laskowe w ręcznik, aby 

usunąć skórki.  
Orzechy są teraz gotowe do użycia dla  

różne przepisy. 
 

Praktyczne pomysły 
Zagęszczanie 

zagęszczanie to sposób na zarządzanie 
 wielkość drzew i stymulowanie nowego wzrostu, 

 która polega na wycięciu drzewa u korzeni. Kolejną 
korzyścią z zagęszczania jest uprawa rzemieślnicza  

materiały i leszczyna jest szczególnie przydatna, ponieważ 
rośnie w  

długości prostej, która może być używana do różnych 
projektów: 

 
Buduj gęsto - użyj lasek do założenia konstrukcji. 

 
Struktura tipi jest również idealna do uprawy warzyw lub 

kwiatów - na przykład fasoli szparagowej lub słodkiego 
grochu.  

 
Robienie różdżki: Wybiel pręty leszczyny skórką z  

warzyw i zeszlifuj je na gładko przed  
przystąpieniem do dekoracji. 

 
  
 

Ciasteczka z orzecha laskowego 
Składniki: 

300g orzechów laskowych, grubo posiekanych 
200 g cukru pudru, plus extra do opylania 

310g masła, zmiękczonego 
400g mąki 

Skórka od pomarańczy 
Jajko 

2 szczypty soli 
Metoda: 

Rozgrzej piekarnik do 170°C lub Gaz 3. Ubij masło i 
cukier razem, aż będą gładkie, a następnie dodaj 
pozostałe suche składniki i dobrze wymieszaj. Na 

koniec dodaj skórkę i stopniowo ubijaj jajko, aby je 
wymieszać. Rozwałkuj ciasto na grubość 3 mm i wytnij 

ciasteczka za pomocą 
 Formy do ciasteczek. Piecz w piekarniku na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia przez 8 minut, a 
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Druk 
Weź inspirację  

z pięknych liści leszczyny i zrób odciski liści: 
 

Delikatnie pomaluj grzbiet liści, aby zrobić odbitki lub 
umieść liść pod kawałkiem cienkiego papieru i użyj 

kredki woskowej na wierzchu, aby utworzyć tarcie liścia.  
 

Jesienią zbieraj wyschnięte liście i maluj na nich wzory.  
 

Użyj kształtu liścia jako szablonu - pomyśl o symetrii. 
Liście leszczyny są prawie symetryczne po złożeniu 

wzdłuż łodygi.  
 

Drzewo leszczyny zainspirowało wiele wspaniałych 
obrazów sztuki, sprawdź online, aby znaleźć inspirację 

dla swojego  
Własnego dzieła sztuki. 

 

Laska do chodzenia lub różczka  
z leszczyny  

Laskę do chodzenia lub różczkę można łatwo 
wykonać poprzez wybielanie, szlifowanie i 

ozdabianie długości leszczyny. Zdobienia mogą 
być rzeźbione lub malowane (lakier do paznokci 

dobrze działa na laski!). różyczki były 
tradycyjnie używane przez Druidów i służyły do 

samoobrony. Rozwidlone gałązki były często 
preferowane przez wróżki przy poszukiwaniu 
wody. Czy to kij, laska, różdżka czy laska do 

chodzenia, są to świetne rekwizyty do 
pobudzania wyobraźni i tworzenia  

trampoliny do fantazji i  
odgrywania ról. 

 

Historie patykowe lub wyprawy  
Patykowe Sprzęt  

Każda osoba potrzebuje prostego kawałka  
z leszczyny (mniej więcej tak długiej jak ich ramię) i 
dłuższej długości wełny, przywiązanej do jednego 

końca kija.  
 

Weź kij na spacer po ciekawym terenie. Podczas 
spaceru bądźcie czujni, szukając obiektów, które 

charakteryzują miejsca i przestrzenie odwiedzane 
podczas spaceru. Przedmioty te powinny być 

wplecione w kij za pomocą wełny. Na koniec kij 
powinien wizualnie przypominać o czasie spędzonym 
na świeżym powietrzu, który może być wykorzystany 

do opowiedzenia historii podróży. 
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Rzeżbowanie 
Leszczyna jest odpowiednia  
dla projektów rzeźbiarskich, 

takich jak wyrzeźbienie twarzy, 
małych zwierząt lub domów 

wróżek. Badania 
proste pomysły na rzeźbienie, 

które można zrealizować w 
jednej sesji. 

 

Więcej sprytnych pomysłów 
Przekształć stary domek dla ptaków w 

kabinę z bali dla ptaków poprzez 
przyklejenie do jego boków poziomych 

leszczyn.  
 

Stwórz rustykalną ramkę do zdjęć, 
przyklejając lub tkając proste długości  

z leszczyny na gotową ramę. 
 

Leszczowe medaliony i odznaki 
Pokrój gałąź leszczyny za pomocą wyrzynarki.  

Wywierć otwór w pobliżu górnej części (lub dwa w środku,  
aby zrobić guziki), a następnie oszlifuj plaster na gładko. 

  
W zależności od wielkości leszczyny, ozdabiaj je i używaj jako 

wisiorki, medaliony, uchwyty na klucze, identyfikatory lub guziki. 
Części leszczyny mogą być również używane jako lady w wielu grach, 
na przykład w lodołamaczu: każdy uczestnik wypisuje swoje imię na 

jednej stronie a na drugiej 2 prawdy i jedno kłamstwo. Kiedy 
rozmawiają z innymi w grupie, inni muszą zgadnąć, które z nich jest 

kłamstwem. 
 

Do uroczystych dekoracji: 
Grubsze gałęzie kroimy na większe medaliony do dekoracji 

choinkowych. 
Użyj prostych długości leszczyny, aby uzyskać prosty kształt gwiazdy. 

Połącz punkty sznurkiem lub taśmą maskującą i dodaj  
kolorową bibułę, lekko powleczoną rozwodnionym klejem  

UVA. Pozostaw je do wyschnięcia, a następnie  
dodaj inne ozdoby.  

 

Gra pamięciowa 
Stwórz dużą ramę na  

podłożu z wykorzystaniem 
długości leszczyny  

i wypełnij go 12-15 obiektami 
znajdującymi się w pobliżu (może 

to być wewnątrz lub na 
zewnątrz). Poproś grupę, aby 
zapamiętała te przedmioty na 
minutę, a następnie odwróciła 

się lub zamknęła oczy, gdy 
prowadzący usuwa przedmiot. 
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