
 

 

Playful springboards: KASZTANOWIEC 

  

Powszechnie wiadomo, że 
 że owoce kasztanowca,  

znane jako szyszki, mają wiele zalet zdrowotnych  
i mogą być wykorzystywane do produkcji leków.  
Z liści, kory i kwiatów kasztanowca wytwarza się 
wiele leków.  Na przykład kasztany są stosowane 
jako lek na problemy z naczyniami krwionośnymi, 
a obecnie prowadzone są badania mające na celu 

ustalenie, w jaki sposób kasztany mogą być 
wykorzystywane w walce z rakiem. 

Wszystkie części kasztanowca zawierają  
toksyny, więc roślina ta jest uważana za 
niejadalną. Najbardziej trującą częścią 

kasztanowca są nasiona - szyszki - które  
zawierają taninę. 

 
 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator 
(wersja darmowa) 

 

Bitwa kasztanów 
Wyposażenie: 

Kasztany; sznurek; metalowy szpikulec, wiertarka ręczna lub 
bradawl. 

Instrukcje: 
Najlepsze kasztany do tej gry są duże i ciężkie - oznacza to, że ich 

środek jest gęsty i mocny.  Wybierz najlepszy kasztan i zrób 
dziurę w środku od góry do dołu.  Przewlecz sznurek przez otwór 

i zawiąż  
u podstawy kasztana.   

W kasztany gra dwóch graczy, którzy na zmianę uderzają w 
kasztany drugiego gracza, aż jeden z nich spadnie ze sznurka. 

Wygrywa ten gracz, którego pionek jako pierwszy rozbije pionek 
drugiego gracza.   

Aby rozpocząć grę, jeden z graczy trzyma swój sznurek na 
wyciągnięcie ręki.  Drugi gracz może skrócić swój sznurek i 

owinąć go wokół swojej ręki, zanim spróbuje rozbić swój kasztan 
o kasztan przeciwnika.  Jeśli gracz spudłuje, może podjąć dwie 

kolejne próby, zanim przyjdzie kolej na drugiego gracza.   
Zwycięski kasztan nazywany jest  

jedynką, gdy pokona innego pachołka  
staje się dwójką, potem trójką 

 i tak dalej. 
 
 
 
 
 

Burza mózgów z kasztanami 
Sprzęt: 

Kasztany 
Duża kartka papieru 

Pomysły: 
Na dużym arkuszu papieru narysuj olbrzymego 
kasztana. Jako grupa spróbujcie wymyślić jak 

najwięcej sposobów na wykorzystanie kasztanów.  
Opcjonalnie: Za każdy pomysł uczestnicy otrzymują 

kasztan.  
Na całej kartce papieru narysuj kasztanowiec, a na 

jego gałęziach mnóstwo pojedynczych 
(ponadwymiarowych) kasztanów. Wpisz pomysł do 

każdego ponadwymiarowego kasztana. 
Wypełnij koszyk kasztanami.  Uczestnicy biorą po 

jednym za każdym razem, gdy przychodzi im  
do głowy jakiś pomysł. 

 
 
 

 

Kasztanowiec 
 Drzewo kasztanowca i nasiona 
znane są jako kasztany, wzięte z 
gry, która polegała na podbijaniu 
cudzych kasztanów. W Wielkiej 

Brytanii gra ta ma 170 lat i 
pierwotnie była znana jako 

"conquerors", w skrócie 
"conkers". 

 

 

Skąd kasztany końskie 
wzięły swoją nazwę? 

 Kilka teorii mówi o tym, że 
zmiażdżone nasiona 

kasztanowca były używane 
do leczenia chorych koni, a 

inna jest taka, że pień i 
gałęzie kasztanowca mają 

na sobie małe znaki 
końskie. 

 

 



 

 

Playful springboards: KASZTANOWIEC 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Kasztanowe pomysły na medytowanie  
1. Uczestnicy wkładają ręce do kieszeni  

( koszyka, worka), obracając w palcach szyszki, czując 
ich gładkość, kształt, temperaturę, wagę... 

Jak czują się ręce uczestników?  Czy jest to przyjemne uczucie? Czy 
 Czy chcą to robić dalej, czy przestać? Czy są inne odczucia w ciele? 

Czy uczestnicy czują się zrelaksowani, czy spięci i gotowi do działania? 
Jakie emocje wywołują szyszki? 

 
2. Wybierz jedną szyszkę i "zbadaj" ją szczegółowo, dotykając każdej 
jej części i oceniając jej wielkość, kształt, wagę, fakturę powierzchni... 

Połóż szyszkę na innej części ciała - np. na wierzchu dłoni lub na 
policzku.  Jakie to uczucie? 

 
3. Otwierając oczy, uczestnicy uważnie przyglądają się szyszce.  

Spróbuj opisać ją komuś, kto nigdy nie widział szyszki - zastanów się, 
jakimi słowami można opisać jej kształt, kolor, wielkość, wagę - 

porównaj z innymi znanymi przedmiotami.  
 

4. Oceń, jak uczestnicy czują się po tym ćwiczeniu. Czy zaprzyjaźnili się 
ze swoimi szyszkami i mają ochotę nosić je przy sobie? 

 Czy podarowaliby je komuś jako prezent z dołączonym życzeniem?  
Może woleliby zostawić go  

z innymi szyszkami lub w zupełnie nieoczekiwanym miejscu, aby ktoś 
inny mógł je znaleźć. 

 

Kasztanowe medytowanie spezęt 
Kasztany – pełne kieszenie dla każdego 

 
Instrukcje: 

 Wypełnij kieszenie każdego z uczestników 
szyszkami - lub użyj małych koszyczków lub 
torebek, tak aby każdy miał swoją własną 
kolekcję szyszek. Uczestnicy znajdują 
swoje miejsce do siedzenia, a prowadzący 
medytację prosi ich, aby zamknęli oczy, 
gotowi na ciche, niespieszne 
doświadczenie. 

. 
 
 

 
Kasztany i reszta gromady  

sprzęt: 
kasztany 

Zewnętrzne skorupy kasztanów  
Żołędzie ( dębowe) i "czapeczki" żołędziowe 

Drewniane wykałaczki lub długie zapałki, 
Ostre narzędzia do robienia dziur 

Plastelina 
Kawałki kolorowej bibuły 

Sznurek 
Klej 

Cienkie pędzelki i farby lub markery. 
 

Kasztany i reszta gromady 
Instrukcje: 

Użyj szyszek i żołędzi, aby stworzyć ludzi i zwierzęta z 
małego świata.  

 Bądź kreatywny i 
 połącz znalezione przedmioty, aby je udekorować i 
ubrać je. Ważne jest, aby dać dzieciom swobodę w 
tworzeniu własnych postaci i dzieł sztuki, ale jeśli to 

konieczne, pokaż zdjęcia lub przykłady, aby pomóc dzieciom 
w tworzeniu pomysłów. Dorośli mogą pomóc młodszym 
dzieciom w zrobieniu dziurek za pomocą gwoździa lub 

metalowego szpikulca. Posiekaj kasztany i żołędzie na pół, 
aby zrobić "buty", które pozwolą im stać na ziemi. 

Wykorzystaj te stworzenia do zabawy w małym świecie - 
stwórz dla nich Krainę Kasztanów z mapą narysowaną na 

ziemi z elementami wykonanymi z kasztanów. 
z narysowaną na ziemi mapą z elementami wykonanymi ze 

znalezionych naturalnych przedmiotów. 
Postacie mogą być również wykorzystane jako żetony 

w grze planszowej, jako własne 
''awatary" lub do ożywienia opowieści. 

 
 

 



 

 

Playful springboards: KASZTANOWIEC 

  

 

Sprawdź Pinterest i inne źródła 
internetowe, gdzie znajdziesz setki 
pomysłów na wykorzystanie liści i 

gałęzi kasztanowca w kreatywnych i 
zabawnych projektach.. 

 
Pinterest 

 

Środek piorący 
Wyposażenie: 

3-4 kilogramy kasztanów 
Instrukcje: 

Posiekaj kasztany na ćwiartki, a następnie zmiel 
je na małe kawałki w blenderze elektrycznym. 

Kawałki wysuszyć na blasze do pieczenia na 
wolnym ogniu w piekarniku, aby można je było 

przechowywać przez kilka miesięcy. Po 
schłodzeniu, przechowuj kawałki w szklanym 

pojemniku. 
Aby użyć, zmieszać jedną filiżankę kawałków 

kasztanów z 2 filiżankami gorącej wody i 
pozostaw na 15 minut.  Odcedź mleczny, 
spieniony płyn do słoika i użyj połowy do 

jednego prania. 
Detergent z kasztanowca 

 
 

Conker petanque 
 

Gra 
Gra dla maksymalnie 4 graczy. 

Prowadzący grę wyznacza linię startu i umieszcza 
jacka (kasztan, w który gracz będzie próbował trafić) na ziemi, 

w pewnej odległości od linii startu. 
Gracze ustalają, ile rund będą grać. 

Gracze będą rzucać lub toczyć swój kasztan zza linii startu. 
zza linii startu.  Pierwszy gracz stara się potoczyć swój kasztan 

jak najbliżej celu. Pozostali gracze toczą swoje pierwsze 
kasztany, starając się podejść do szyszki jak najbliżej, najlepiej 
bliżej niż pozostali. W następnej rundzie każdy toczy swój drugi 
pionek według tych samych zasad. Gdy wszystkim skończą się 

pionki, prowadzący grę wskazuje osobę, której udało się 
potoczyć swój pionek najbliżej docelowego pionka. 

Wygrywa tę rundę i otrzymuje jeden punkt. 
 
 

 
Drewno kasztanowca ma kolor od 

żółtawego 
 do lekko czerwonawego i jest lekkie lub 
średnio ciężkie. Jest łatwe w obróbce i 
wykorzystywane do rzeźbienia oraz do 

budowy lżejszych mebli i skrzyń. Ze 
względu na niską wytrzymałość i 

elastyczność nie nadaje się jako drewno 
konstrukcyjne. Kasztanowiec jest ceniony 

bardziej za swój wygląd niż za swoje  
właściwości konstrukcyjne.. 

 

 

Wyposażenie: 
Horse chestnuts, coloured nail polishes, flat 

ground 
Instructions: 

Każdy gracz potrzebuje dwóch kasztanów i 
powinien oznaczyć każdy z nich lakierem do 
paznokci - kasztany każdego gracza powinny 
do siebie pasować i różnić się od kasztanów 
pozostałych graczy. Pomaluj jedną 
dodatkową, mniejszą szyszkę (jacka) na 
bardzo żywy kolor, tak aby można ją było 
wyraźnie odróżnić od pozostałych. 

. 
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Wyścigi kasztanów 
Zabawna, wesoła i bardzo  

prosta gra, w którą można grać z  
grupami różnej wielkości. Ta gra to zabawny, aktywny sposób na 

rozwijanie mięśni podeszwy stopy. 
 Wyposażenie: 

Bowls, conkers, timer 
Instrukcje 

Ustaw grupy w rzędzie - dzieci mogą siedzieć lub stać.  Każda grupa 
potrzebuje dwóch misek - jednej pełnej kasztanów na początku swojej linii 

i jednej pustej na drugim końcu linii. 
Celem gry jest zebranie wszystkich kasztanów z pierwszej miski do 

ostatniej, używając tylko bosych stóp! 
Pierwsze dziecko podnosi kasztan z miski, używając tylko palców u stóp.  

Podnosi go i kładzie przed następnym dzieckiem w kolejce, które podnosi 
go palcami stóp i przekazuje dalej, aż ostatnie dziecko w kolejce wrzuci 
szyszkę do pustej miski. Jak tylko pierwsze dziecko przekaże pierwszego 

kasztana, wraca do swojej miski, podnosi następnego i powtarza ruch, aż 
do momentu, gdy miska będzie pusta.  

Gra może być mierzona czasem, a grupy mogą rywalizować o "rekord 
świata" w wyścigu po kasztany. 

 

kasztanowe ‘Nim’ gra 
 

Wyposażenie: 
Conkers 

Instrukcje: 
Ta gra jest przeznaczona dla dwóch osób, ale 

działa również 
 bardzo dobrze w grupach, jeśli jest 

wystarczająco dużo kasztanów do dyspozycji. 
Stwórz stosy lub rzędy pionków (tzw. nim-
heapy). Gracze po kolei zabierają dowolną 

liczbę pionków z kupki lub rzędu, aż nie zostanie 
żaden pionek. W każdej kolejce gracze 

 mogą zabierać kasztany tylko z jednej kupki/ 
rzędu.  Zwycięzcą zostaje gracz, który 

 zabierze ostatniego 
 kasztana. 

 

Conker Scrabble™ 
Wyposażenie: 

Conkers  
Acrylic paint or nail polishes 

Permanent marker 
Instrukcje: 

Zbierz szyszki, które są mniej więcej tej 
samej wielkości i kształtu. 

Namaluj każdą literę na osobnym 
szyszce, zaznaczając na "bliźnie" - blado 
zabarwionej części na górze. Szyszki są 

wtedy  
gotowe do zabawy w gry słowne. 

 

 


