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Dąb jest 
 powszechnym symbolem siły  

i wytrzymałości i został wybrany 
jako drzewo narodowe wielu 

krajów. 
Ikoniczny kształt liści dębu i jego 

wspaniałe owoce - żołędzie - 
doprowadziły do atrakcyjności 

drzewa i mogą inspirować wiele 
kreatywnych projektów i gier 

Przepisy kulinarne z  
wykorzystaniem dębu 

Ostrzeżenie:  Dąb jest niejadalny dla ludzi! 
Historycznie, głównym kulinarnym zastosowaniem 

dębu było tuczenie świń, ponieważ żołędzie są 
bardzo odżywcze dla świń.  

Owoce (żołędzie) służą jako pożywienie dla wielu 
dzikich zwierząt, które w zamian zapewniają 

rozprzestrzenianie się nasion żołędzi.  
Trociny dębowe są nadal używane do wędzenia 

żywności dla ludzi, a beczki dębowe są cenione w 
produkcji wina. 

Mimo, że liście i owoce dębu są niejadalne, 
wykorzystaj kształty liści i żołędzi do 
inspiracji do przepisów, takich jak te  

zachwycające słodkie przysmaki. 
 

Fakty i folklore 
Drzewa dębowe mogą przetrwać  

przez wiele setek lat; gdy mają ponad 400  
lat nazywane są dębami starymi.  Możliwe jest  

rozpoznać te stare drzewa po kilku cechach: mają bardzo szeroki 
pień, co nadaje im przysadzisty lub przygarbiony wygląd.Pień i 
gałęzie mogą być dość sękate i spróchniałe, a drzewo może być 
puste w środku.  Te cechy mogą sprawiać, że drzewo wygląda 

trochę niezdrowo, ale prawdopodobnie ma się całkiem dobrze jak 
na swój wiek! 

 
Woodland Trust posiada użyteczne narzędzie, które pomaga w 

przybliżonym określeniu wieku dębu.  
kalkulator wieku dębu 

Dąb od dawna związany jest z druidami: nazwa "druid" oznacza 
"mądrość dębu".   

Dawniej wierzono, że noszenie gałązki dębu obdarza magicznymi 
mocami. 

Umieszczenie żołędzia na parapecie dawało domowi  
ochronę przed piorunami.  

Noszony na człowieku żołądź zapewniał  
długie życie.    

 
Słodycze żołądziowe 

Składniki: 
Miękkie toffi lub krówki 

M&Ms lub inne orzechy w czekoladzie 
Instrukcje: 

Z miękkiego toffi lub masy krówkowej 
uformuj czapeczki żołędzi.  Uformuj je na 
wierzchu orzechów pokrytych czekoladą 
i zaznacz krzyżyki, aby pokazać fakturę.  

Są to piękne dekoracje do ciast i 
ciasteczek. 
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Ludzie z żołędzi 
Sprzęt: 

Żołędzie; zapałki, wykałaczki lub gałązki; klej 
błyskawiczny lub pistolet do klejenia; metalowy 

szpikulec lub śrubokręt; liście i inne naturalne materiały 
Instrukcje: 

Wybierz po 3 żołędzie dla każdej figurki.  Ostrożnie 
przepchnij szpikulec lub śrubokręt przez żołędzie, aby 

zrobić otwory na wykałaczkę lub gałązkę, w które 
wsunie się "ręce i nogi" oraz aby połączyć żołędzie 

razem, tworząc ciało. 
Użyj małej kropki kleju, aby zabezpieczyć każdą "rękę" i 

"nogę". 
Dodaj inne naturalne materiały - takie jak  

liście, pióra lub płatki kwiatów, aby stworzyć  
z żołędzi zwierzęta lub  

wróżki. 
 

 

Zastosowania  
praktyczne 

Tradycyjnie dęby sadzono w ogromnych 
ilościach, ponieważ drewno z nich jest 

doskonałe do budowy statków. 
Kora dębu była często używana do garbowania 

skór. 
Dzisiaj drewno dębowe jest używane w 

inżynierii wodnej, jako drewno konstrukcyjne i 
na maszty. 

Dąb jest popularny do produkcji naturalnie 
wyglądających schodów i podłóg, a w przemyśle 

meblarskim, wysokiej jakości drewno dębowe 
jest wykorzystywane do produkcji masywnych 

elementów, jak również cienkich  
fornirów do wykorzystania na  

tańsze drewno. 
 

Sylwetki żołędzi 
Sprzęt: 

Dużo (i dużo!) żołędzi 
Instrukcje: 

Każda grupa składająca się z 3-4 dzieci 
wybiera zwierzę, które chce odtworzyć 
za pomocą żołędzi.  Ułóżcie je tak, aby 

utworzyły sylwetkę zwierzęcia, a 
następnie poproście pozostałe grupy, 

aby spróbowały je rozpoznać.  
Zbierzcie razem żołędzie, podzielcie je 

ponownie i spróbujcie odtworzyć 
kolejny motyw sylwetek. 

 

 

 
Wieniec z żołędzi 

Sprzęt: 
Karton, pistolet do klejenia, dużo 

żołędzi 
Instrukcje: 

Ze sztywnej tektury wytnij okrągły 
wieniec i pomaluj go na ciemny kolor.  

kolor.  Przewlecz sznurek przez wieniec, 
aby go powiesić.  Gdy farba wyschnie, 

użyj pistoletu do klejenia, aby 
przymocować do niego wiele żołędzi, 

umieszczając je jak  
najbliżej siebie. 

 



 

 

Playful springboards: DĄB 

  

.    
 

Obrączki na  
serwetki z żołędziami 

Sprzęt: 
Tuba tekturowa, Tektura 

Farba, Klej, Żołędzie 
Nożyczki 

Dekoracje wykończeniowe 
Wstążki 

 

Obrączki na serwetki  
z żołędziami 

Instrukcje: 
Pokrój tekturową rolkę, taką jak kuchenna; 
każdy pierścień powinien mieć około 3 cm 
szerokości. Pomaluj pierścienie jesiennymi 

kolorami i dodaj do obrazu wzory w kształcie 
liści dębu.  Narysuj i wytnij małe liście dębu z 

kartonu, a następnie pokryj je i żołędzie 
połyskiem, takim jak Mod Podge lub 

rozcieńczonym klejem PVA. 
 

Kiedy wszystko wyschnie, udekoruj wstążką i 
użyj pistoletu do klejenia, aby  
przymocować liście i żołędzie. 

 

Bug Village 
Sprzęt: 

Żołędzie, kamyczki, klej i pistolet  
do klejenia, gałązki, drewniana  

podstawa, naklejone oczy 
Instrukcje: 

Stwórz wioskę robaków używając 
zebranych żołędzi, kamyków i gałązek.   

Przyklej gałązki do drewnianej 
 podstawy i dołącz pozostałe  

elementy ostrożnie, aby stworzyć 
dioramę. 
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Miesiąc Dębu 

Sprzęt: 
Liście dębu, żołędzie, ogólne materiały  

rzemieślnicze, komputer do badań 
Instrukcje: 

Uczcij kulturowe znaczenie dębu poprzez wyznaczenie jednego 
miesiąca w roku jako Miesiąca Dębu. Podczas Miesiąca Dębu 
uczestnicy powinni nosić żołądź - prawdziwy lub narysowany, 
albo jakiś inny element związany z dębem, np. monety z liśćmi 
dębu itp.  Można je nosić jako "butonierkę", jako biżuterię, we 
włosach lub jako motyw na stroju. Wspólnie stwórzcie Dębowe 

Notesy, w których będą zawarte informacje o dębach: znaczenie 
biologiczne, kulturowe, motywy dębów w herbach, logach, 

monetach, odznakach, orderach, guzikach itp. Notujcie  
wiersze i prace plastyczne, w tym fotografie, kolaże i rzeźby.  
Na zakończenie Miesiąca Dębów, jako grupa, przeanalizujcie 

zebrane materiały, dzieląc się najbardziej fascynującymi i 
ciekawymi pracami.  

Na koniec zaprojektujcie, przygotujcie i  
przyznajcie sobie nawzajem dębowe medale  

lub odznaki.  
 
 

Liście dębu 
Sprzęt  

Liść dębu (lub jego zdjęcie) 
Papier akwarelowy 

Farby akwarelowe w kolorach jesieni 
Pędzel do malowania 

Papier i długopis 
Instrukcje: 

Na papierze akwarelowym, stosując technikę 
mokre na mokre (malowanie mokrym pędzlem na 

mokrym papierze) stwórz płynną mieszankę 
żółtych, brązowych i czerwonych plam. Pozwól, 

aby farba rozpuściła się i połączyła.  Po 
wyschnięciu narysuj kształty i kontury liści dębu, 
tworząc powtarzający się wzór, który może być 

wykorzystany w druku na tkaninach lub  
papierze prezentowym. 

. 
 

Biżuteria z żołędzia 
Sprzęt: 

Żołędzie 
Klej 

Farba 
Brokat 
Lakier 

Sznurek / skóra do przymocowania do żołędzia 
Długopisy 
Instrukcje: 

Żołędzie można malować i ozdabiać na różne 
sposoby, tworząc biżuterię, ozdoby do  

włosów, medaliony i plakietki - lub  
jesienne dekoracje do domu, takie  

jak świeczki i ramki na  
zdjęcia. 
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Kumple z żołędzi 
Sprzęt: 

Żołędzie, drewniane szpikulce do 
kebaba, klej, farba, modelina, 

naklejone oczy 
Instrukcje: 

Przymocuj żołądź do ostrego końca 
drewnianego szpikulca do grilla.  Użyj 

farby, modeliny i przyklej oczy, aby 
stworzyć żołędziowych kumpli.  

Przymocuj swojego kumpla  
pionowo w bryle modeliny.  

modeliny. 
 
 

Girlandy z liści 
Sprzęt: 

Sznurek lub rafia rzemieślnicza 
Nożyczki 

Różne kolory cienkiego kartonu 
lub sztywnego papieru 

Długopisy 
 

Girlandy z liści 
Instrukcje: 

Przygotuj szablon liścia dębu - jeśli 
możesz, użyj prawdziwego liścia - i 

wytnij kształty liści z różnych 
kolorowych arkuszy papieru. Wytnij lub 

zrób dziurkę na górze każdego 
papierowego liścia.  Dodaj szczegóły do 
liści za pomocą długopisu, a następnie 
nawlecz wszystkie liście na sznurek lub 

rafię i zabezpiecz je na miejscu. 
 


