
 

 

Playful springboards: MNISZEK LEKARSKI 
 
 

Mniszek lekarski może  
przepowiadać przyszłość! 

Liczba nasion pozostałych po 
wydmuchaniu nasion w 
jednym dużym oddechu 

przewiduje  
liczbę dzieci jaką  
będziesz miał... 

 
 
 

 
Mniszki lekarskie to 

 zachwycające złote cuda dla  
dzieci i młodych ludzi do odkrycia.  

Czasami nazywa się je "wróżkowymi zegarami", 
ponieważ ich kwiaty otwierają się i zamykają ze 

zmieniającym się poziomie światła: kwiaty 
otwierają się rano i mają tendencję do 

zamykania się w nocy.  
 

Po zakwitnięciu, a następnie zapyleniu, główki 
mniszka lekarskiego zamykają się, a wewnątrz 

zamkniętej główki zaczynają się rozwijać 
nasiona.  

Nasiona są owocem, każde z nich mają  
pappus, zestaw piór szczeciny,  
które pomagają mu odpłynąć  

na wietrze. 
 

Wiersz 
 

Mniszek lekarski Janet L. Niehaus 
 

Wybrałem wyblakłego mniszka lekarskiego 
I dmuchnąłem go w powietrze 

Jego malutkie, małe spadochrony 
unosiły się wszędzie. Złapali wiatr 

I tańczyli chwilę 
Uginały się do i od  

We wspaniałym stylu balleriny. W końcu, gdy wiatr 
wciąż rósł 

Unosiły się z powrotem na ziemię 
I posadziły się w ciemnej, ciepłej ziemi 

Żeby zacząć nowe odrodzenie. Kiedy nadejdzie 
następne lato 

A mniszki lekarskie są wszędzie 
Zbiorę kolejny wyblakły kwiat 
I wydmuchnę go w powietrzę 

 
 
 
 

Większość młodych ludzi i 
 dzieci wiedzą, że można "powiedzieć  

czas" z tymi głowami nasiennymi. 
Kiedy kwiat mniszka zamienia się w nasiona,  

to świetna okazja, aby dostroić się do zabawy 
z wiatrem jako metoda rozpraszania nasion. 

 
Dzieci mogą udawać, że mierzą czas za 
pomocą zegara z mniszkiem lekarskim. 
Zapytawszy zegar, jaki jest czas, dziecko 

zaczyna dmuchać  
od nasion, licząc każdy oddech,  

gdy już wszystkie nasiona odejdą. 
 to jest ten czas. 
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MNISZEK LEKARSKI  

TORTY LOTNICZE 
 

Po zebraniu kilku  
garści kwiatów, usuń wszystkie 

 żółte płatki i wyrzucić wszystkie zielone 
 części jako że te są gorzkie. Umyj dokładnie. 
 Dodaj czyste płatki kwiatów do dowolnego 

przepisu na ciasto biszkoptowe, aby dodać złoty 
kolor i 

piecz zgodnie z twoim przepisem.  
 

Po ostygnięciu, dodaj lukier i dla  
zabawy, znajdź jadalne kwiaty dla polewy na 

ciasto na przykład fiołki,  
nasturcje lub róże. 

 
 
 

MNISZEK LEKARSKI 
BISZKOPTY 

 
Składniki 

170g zwykłej mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
½ łyżeczki soli, 1 łyżeczka suszonych ziół, takich jak 

rozmaryn, majeranek, tymianek, bazylia lub szczypiorek, 45g 
zimne, niesolone masło, pokrojone na małe kawałki, pół litra 

mleka, ½ filiżanki kwiatów mniszka lekarskiego - oderwane od 
podstawy 

 
Metoda 

Rozgrzać piekarnik do 450°F / 230°C.  Wymieszać wszystkie 
składniki razem. Nie należy za bardzo przemieszać mieszanki, 
ponieważ ciasto powinno być wilgotne i klejące, a nie gładkie.   

Za pomocą łyżki umieść gałki mieszanki na  
wysmarowaną i wyłożoną blachę do pieczenia, w odległości 5 

cm od siebie.  
Pieczemy aż spód się zarumieni, a brzegi  

dopiero zaczynają się brązować, co zajmie  
około 12 minut. 

 
 
 

 
SAVOURY  

IDEAS 
 

Uwzględniaj dobrze 
umyte młode  

liście w sałatkach. 
 

Zastąpić szpinak 
młodymi liśćmi 

mniszka lekarskiego w 
daniach  

takich jak omlety. 
 
 
 

 

 
HERBATA Z MNISZKA LEKARSKIEGO 

 
Zbierz świeże kwiaty i liście i  

Przechowaj je w szklanym słoiku, aż będziesz  
gotowy do zrobienia herbaty.   

Wlej gotującą się wodę na  
kwiaty i liście.  

Niech herbata się naparuje, aż będzie 
wystarczająco chłodna, by 
 napić się, a potem wytęż.  

Mniszek lekarski jest uważany za dobry tonik i 
może działać łagodząco na powolne trawienie. 

Podczas gdy on  
może być pomocny przy niektórych problemach 

trawiennych,  
należy zachować ostrożność, jeśli masz wrzody lub 

przewlekłą  
kwestie zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem lub 

profesjonalistą 
przed użyciem 
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Odniesienia 
Maudsley, M, Playing on 

the Wildside, 2009 
Playwork Partnerships 

 

ZABAWA Z WIATREM 
Zagraj ' Puchatek Powietrza 

Pałeczki" - wybierz głowę 
mniszka lekarskiego i wyrzuć 
go w powietrze.  Czyja głowa 

mniszka będzie lecieć 
najdalej? 

 
 
 

Puch jest jednym ze sposobów  
że nasiona są rozproszone, ale  

są inne sposoby rozsiewania materiału siewnego 
przez wiatr, a to może spowodować wiele okazji  

do robienia rzeczy, które latają.   
W sieci jest wiele pomysłów, ale prosty pomysł 

polega na stworzeniu "helikoptera" z paska 
papieru o szerokości 2-3 cm z rozerwanym/ 
przeciętym po przeciwnych stronach na obu 

końcach, pozwalającym na ułożenie papieru w 
kształt ryby. 

 Uruchom za pomocą kija, który powinien wypadać 
w  powietrzu i pozwolić helikopterowi wirować do  

ziemia. Znalezienie dobrego startu  
może być również częścią 

sukcesu i zabawy. 
 
 
 

WIETRZNY DZIEŃ 
UWAŻNOŚĆ 

 
Obserwując jak wiatr wieje chmury w  

poprzek niebo może stymulować i 
hipnotyzować umysły dzieci i być 

wykorzystywane do inicjowania gier 
myślowych, takich jak: synchronizacja ruchów 
chmur, zgadywanie w którą stronę wieje wiatr, 

dostrzeganie nietypowych formacji i 
interpretowanie, co mogą one reprezentować 

lub przypominać.  
Może to być również bardzo relaksujące 

oglądanie chmury i pomocne dla 
samopoczucia u młodych ludzi. 

 
 
 

 

Głowice nasion mniszka lekarskiego 

charakteryzują się tym, jak się zachowują  

na wietrze.   Te gry polegają na interakcji  

i zabawy z wiatrem, na przykład próby  

złapać pływające główki nasion.  Zrób grę 

konkurencyjną, wskazując na głowę nasiona i ścigając 

się, aby być pierwszym, który go złapie.  Wiosną, goń 

kwiaty kwitnące a jesienią, złap spadające liście. 

  

Folklor ludowy ma to, że szczęście jest podane  

do tych którzy złapią liść 
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FLETY 

Flety mniszka lekarskiego są czasami  
zwane rogami mniszka lekarskiego, a one  

stanowią zabawny sposób na zbadanie, jak  
Dźwięk podróżuje poprzez wibracje. 

Wybierz  
mniszek lekarski i zdejmij główkę kwiatu,  
a następnie zdmuchnij łodygę, aby zrobić  
Dźwięk. Podziel łodygę na dwie od  dołu i 

zauważ, jak nuty 
odtworzone zmieniają w zależności od  

tego, jak długi jest podział 
 

 

 
CIASTOLINA Z  

MNISZKA LEKARSKIEGO 
Składniki: 

Garść kwiatów mniszka lekarskiego z zieloną łodygą 
usuniątą, 235ml wrzącej wody,  

120g mąki, 40g soli, 2 łyżki oleju roślinnego,  
1-2 łyżki kremu winnego. 

 
Metoda 

Wymieszaj gorącą wodę i mniszki w mikserze  
aż do momentu, w którym się zmieli Dodaj olej, sól, 

krem winny   
i mąkę.  Będziesz musiał wymieszać ciasto  

twoimi rękami.  Jeśli jest zbyt lepka, dodaj więcej  
Mąki.   

Po tym jest gotowa do użycia jako  
ciastolina do tworzenia  

kreacji. 
 
 
 

 
SZTUKA 

 MNISZKA LEKARSKIEGO 
 

Złoty kolor główki kwiatu mniszka 
lekarskiego , i ich rozmnażanie sprawia, że 

są idealne do plenerowych projektów 
artystycznych z naturą.  

 
Dla inspiracji, zgłębiaj twórczość natury i 
efemerycznych artystów takich jak Andy 

Goldsworthy, Christo, Patrick Dougherty i 
Agnes Denes. 

 
 

HAPA ZOME 
Wysoka zawartość wody w 

liście i kwiaty mniszka lekarskiego sprawiają, 
że idealnie nadają się do sztuki Hapa Zome. 

Umieść roślinę na połowie kawałka 
bawełnianej tkaniny. 

Złóż materiał na kwiatku. 
Mocno „uderznij” tkaninę gładkim kamieniem 
lub małym młotkiem, aż zaczną przebijać się 

barwniki roślinne. 
Po rozłożeniu tkaniny mniszek lekarski 

pojawia się druk! 
 


