
 

 

Playful springboards: POKRZYWA 

  

Nie ZBIERAJ  
Pokrzywy... 

 
...kiedy są w kwiatach 
(są chwilowo trujące) 

 
...jeśli liście są zabarwione na fioletowo 
(roślina jest zestresowana i ma gorzką 

degustację) 
 

...z obszarów zanieczyszczonych 
(z oczywistych powodów!) 

 
...bez rękawic! 

Leczenie  
wysypki pokrzywowej 

 
Jeśli to możliwe, staraj się nie dotykać obszaru, który 
został użądlony przez pierwsze 10 minut. Łatwiej jest  

usunąć chemikalia z pokrzywy, jeśli są suche. 
 Do zmywania chemikaliów z powierzchni skóry należy 

używać mydła i wody - ale płukaj lub dotykaj się, nie trzej  
Można użyć czystej szmatki, jeśli nie ma się w pobliżu mydła 

i wody, aż do momentu, gdy obszar ten będzie mógł być 
odpowiednio oczyszczony. 

Po wyczyszczeniu i wysuszeniu należy usunąć pozostałe 
włókna pokrzywy za pomocą taśmy klejącej. 

W razie potrzeby, dawka antyhistaminy złagodzi swędzenie.   
Nałóż tropikalne kremy, takie jak balsam kalaminowy lub 

hydrokortyzon, aby zmniejszyć zaczerwienienie i  
swędzenie Stosój odpowiedni dla wieku  

paracetamol lub ibuprofen dla  
zapewniają złagodzenie bólu. 

Plądrowanie wskazówki 
 

Miej pod ręką nożyczki lub sekator. 
Weź koszyk lub torbę, żeby je włożyć. 

Zbierz górę, najmłodszych liści. 
Dobrze umyj liście w zimnej wodzie. 
Blanszój w gorącej wodzie przez 2 
minuty, aby usunąć użądlenia, a 

następnie wyciśnji 

Świętuj Tydzień Miłości dla Pokrzyw (maj 

to dobry czas - zanim zakwitną, jeśli 

chcesz z nimi gotować). 

 
 

         
    Muliste twarze 

Od tysiącleci 
 Pokrzywy zostały użyte do 
przywrócenia krążenia krwi 

pod skórą, odpędzenia 
zapalenia stawów i 

utrzymania ciepła poprzez jej 
podrażnienie  

skóry. 
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DIP z pokrzywy 
 

Składniki:  
Pokrzywy, oliwa z oliwek, prażony czosnek (2 

ząbki), 
 lub 1 świeży ząbek lub dzikie liście czosnku 

Świeży listek miętowy, cytryna, pieprz kajeński, 
sól, krem śmietankowy lub kwaśna śmietana. 

 
Instrukcje: 

Wymieszaj składniki w mikserze 
Spróbuj i dostosuj przyprawy 

Podawaj z pokrojonymi warzywami,  
chipsami. 

 

Kłująca herbata  
z pokrzywy 

 
Ta herbata ziołowa ma tak wiele zalet i jest  

wypełnione wszelkiego rodzaju witaminami i 
minerałami, które wspomagają naturalną funkcję 

organizmu, a także poprawiają stan włosów i skóry. 
Najlepszą rzeczą jest...  
TO JEST ZA DARMO! 

1: Zbierz z wierzchołka rośliny wystarczająco duże, 
kłujące liście pokrzywy, aby wypełnić małą miseczkę 

(nie bądź bohaterem, załóż rękawicę).   
2: Zagotuj wodę i wlej ją do pustej miski.   

3: Dodaj liście do wody chłodzącej i odczekaj  
aż zrobi się zielony.   

4: Przecedź herbatę z pokrzywy do filiżanki.   
5: Dodaj miód do smaku😋. 

 Pokrzywa 
 ma wiele różnych zastosowań, w 

tym jako nici do wyrobów 
włókienniczych i lin, herbaty, do 
oczyszczania gleby, produkty do 
włosów, farb, nawóz, środków 

odstraszających muchy, 
podpuszczki roślinnej, łagodzi 

zapalenia stawów i  
jedzenie. 

Zupa  
Pokrzywowa 

 
Składniki: 

Cebula, oliwa z oliwek lub masło, marchew, 
pokrzywy, wywar, sól i pieprz, crème fraiche. 

 
Instrukcje: 

Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na maśle lub oleju. 
Dodaj obraną, pokrojoną w kostkę marchewkę, 

ziemniaki. 
Dodaj posiekany ząbek czosnku i selera. 

Dodaj pokrzywę. 
Dodaj wywar, sól i pieprz do smaku i 

 Duś przez 10-12 minut. 
Podawaj (możesz puree). 

Ładny z kremowym fraszerkiem  
zawirowanym do  

dekoracji. 



 

 

Playful springboards: POKRZYWA 

 

Tworzenie 
sznurka z pokrzywy 

 
Znajdź wysoką, prostą pokrzywę i wyrwij ją. 

Załóż grube rękawiczki, wyszczotkuj kłujące się włosy 
i liście, dopóki nie zostaniesz z łysą łodygą. Zgnieć 

łodygę między kciukiem a palcem wskazującym, a potem 
Przeciągnij paznokieć kciukiem w dół łodygi, żeby go 

otworzyć. Teraz 
Odchyl łodygę do tyłu nad palcem, aby spowodować 

pęknięcie włókien wewnętrznych. Usuń je, pozostawiając 
tylko włókna zewnętrzne. Pozostaw włókna do wyschnięcia, a 

następnie złóż je na długość. 
włókna na pół, a następnie zwiń je oddzielnie pomiędzy 

palcami, dopóki nie dojdziesz do końca, wtedy puść.  
Włókna zaczną się łamać. Powtarzaj ten krok, aż 

czujesz, że kawałek sznurka został zrobiony.  
Możesz następnie użyj swojego sznurka  

do tkania i wiązania 

Historyjki 
 

Przeczytaj o roli pokrzywy w  
Opowieść Hansa Christiana Andersona, "Dzikie 

łabędzie",...  
których moralność jest taka, że odwaga może być 

bolesna! 
 

W mitologii pokrzywy kojarzone są z bogiem grzmotów, 
Thor. W niektórych kulturach pokrzywy spłonęłyby w 

ogniu podczas burzy z piorunami. 
 

Kilka gatunków motyli składa swoje jaja na liściac 
pokrzywy. Stwórzcie historię, by opowiedzieć historię o 

motylim cyklu życia. 
 

Wyobraź sobie, co może się wydarzyć  
we śnie o pokrzywach. 

Robienie barwnika  
z Pokrzywy 

 
Użyj powyższych terminów wyszukiwania,  

aby znaleźć linki do wskazówek i odwołać się  
do poniższych stron internetowych. 

 
https://rebeccadesnos.com/blogs/journal/dyeing-with-

nettles  
Na tej stronie internetowej znajduje się wiele informacji, 

które pomogą Ci wykorzystać pokrzywy do barwienia 
różnych tkanin. Możesz eksperymentować z różnymi 

tkaninami i zaprawami, aby poznać gamę kolorów, które 
możesz osiągnąć z pokrzywami. 

https://botanicalcolors.com/how-to-mordant/ 
Ta strona zawiera wiele informacji 

 o mordantach. 
 


