
 

 

Playful springboards: Jesion 

  

Jadalne:  
Bardzo młode owoce jesionu, znane jako  

klucze, mogą być gotowane i marynowane jako  
zamiennik kaparów.    

Status magiczny:   
Czarownice miały podobno używać gałęzie 

jesionowe, żeby pomóc im latać.  
Równomiernie ukształtowany liść jesionu miał 

przynieść szczęście: "Równomiernie 
ukształtowany liść jesionu w mojej dłoni, 

pierwszym spotkanym przeze mnie 
człowiekiem będzie mój".  Jako paliwo do 

ognia, uważa się, że najlepiej będzie gdy jest 
jeszcze zielony, ale mało przydatny po 

wyschnięciu. 
 

Jesienią Europejski jesiony tracą  
liście. Na wiosnę nowe rosną. Na innych  

kontynentach są jesiony, które trzymają swoje liście 
przez zimę. Popioły  

tworzą kwiaty, z których następnie rozwijają się 
nasiona.  

Mają skrzydło jak nasiona klonu. Pozwala to nasionom 
trochę odlecieć od pnia. Pozwala to drzewu lepiej się 

rozmnażać. 
 

Drewno jesionowe jest bardzo ciężkie, jędrne i 
elastyczne. Dlatego uważa się je za najlepsze 

europejskie drewno na uchwyty narzędzi, tj. młotki, 
łopaty, kilofy, miotły itp. Nadaje się również na sprzęt 
sportowy, taki jak sanki czy kije baseballowe, a także 
do budowy statków. Jednak drewno nie lubi wilgoci, 

więc  
te przedmioty nie powinny być  

pozostawione na zewnątrz w nocy. 
 

Powstanie liści jesionu i dębu uważa się za  
predyktor pogody letniej: „ Jesion przed 

dębem jesteś na pogoda mieszana, dąb przed 
jesionem- jest susza". 

Przed produkcją stali, jesion był szeroko 
wykorzystywany do budowy ram podwozi 

łodzi i samochodów oraz uchwytów narzędzi. 
Inne zastosowania obejmują: kije bilardowe, 

rakiety tenisowe sprzed lat 
dziewięćdziesiątych.  

 Obecnie używa się go do fornirów i podłóg 
drewnianych. Jesiony są liściaste. Jest ich 

około 50 różnych gatunków na całym świecie. 
Trzy z tych gatunków rosną w Europie. Są 

związane z drzewami oliwnymi. 
 

Obejrzyj krótki film o 
rok w życiu jesionu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0JdCE
NAXeQ 

Następnie weź zwykły arkusz rysunkowy. 
Podziel go na cztery równe części. Te cztery 

części będą symbolizować pory roku. 
Narysuj lub pomaluj każdą porę roku to, co 

twoim zdaniem charakteryzuje jesion w tym 
okresie. Aby uczynić dzieło jeszcze bardziej 

wyjątkowym, użyj kreatywnie suszonych liści 
jesionu lub innych jego części 



 

 

Playful springboards: Jesion 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Spinnery w plasterkach drewna jesionowego 
Sprzęt: 

Plastry jesionu przygotowane wstępnie z otworem  
wiercony w środku 

Pałeczki lub patyczki do siekania 
Ostry nóż 
Długopis 

Klej 
Instrukcje: 

Za pomocą pióra narysuj ostrożnie spiralę, zaczynając od 
środka jesionu i pracując na zewnątrz. Weź krótki 

odcinek patyczka i usuń korę za pomocą noża i skieruj 
koniec jednego z końców. Przecisnij patyczek przez 

środek plastra jesionu.  Być może trzeba będzie 
wyregulować szerokość sztyftu za pomocą noża lub kleju 

do przytrzymania na pozycji. Masz teraz swojego 
spinnera. 

 

Sprzęt: 
Ostry nóż 

Kawałki drewna jesionowego w różnych 
długościach 

Długopisy lub farby i pędzle 
Klej 

Pałeczki 
 

Instrukcje: 
Użyj ostrego noża, aby ukształtować 

dach elfów i domów wróżek. Pomaluj 
dach i przyklej na małym kawałku 

drewna jako komin. Ozdobić  
okna i drzwi domu. 

 

Sprzęt: 
Ostry nóż 

Kawałki drewna jesionowego w różnych długościach 
Długopisy lub farby i pędzle 

Klej 
Pałeczki 
String 

 
Instrukcje: 

Wyciąć plaster z drewna, aby stworzyć twarz 
zwierzęcia. Za pomocą pióra i długopisu lub farby 
dodaj zwierzęce cechy, takie jak twarz, futro uszu 
lub grzbiety. Przykleić krótki kawałek sznurka na 

podstawie jako ogon i pozostawić do wyschnięcia. 
Dla lisów leśnych, użyj ostrego noża aby wybielić 

kształt i po zakończeniu dodać  
funkcje z piórem. 

 



 

 

Playful springboards: Jesion 

  

Sprzęt: 
Rozwidlony kawałek drewna,  

przycięty do rozmiaru 
Ostry nóż 

Kawałek elastycznego lub dowolnego 
grubego, elastycznego materiału  

Skóra lub kawałek grubej tkaniny do  
zrobić worek 

Sznurek, nić bawełniana lub  
nić dentystyczna 

 

Instrukcje: 
Znajdź odpowiednio rozwidlony kawałek  

drewno o długości poniżej puszki  
stać się uchwytem. 

Używając ostrego noża lub obieraczki do warzyw, usuń korę z 
drewna. Wytnij dwa nacięcia na górze każdego pręcika. 

Przetnij dwie długości gumy, każda w przybliżeniu na długość 
ramki. Jeden koniec każdej z gumek przewiń przez nacięcia, 

aby je zabezpieczyć - może być konieczne użycie nici. 
Wyciągnij worek o wymiarach około 10cm x 5cm. Za pomocą 
dziurkacza, zrób otwór w środku każdego końca prostokąta. 
Przełóż końcówki gumki przez jeden z otworów przebitych w 
woreczku i zawiąż je mocno. Katapulta jest już zakończona z 

elastycznymi taśmami po obu stronach i woreczkiem w 
środku.  

https://www.wikihow.com/Make- 
a-Sling 
-Shot 

Budowanie szałasu 
Wszystkie dzieci kochają robienie jamy i jest to 

świetny sposób na spędzać czas na zewnątrz 
kontaktując się z roślinami i natury. Nie ma żadnych 
"zasad" budowy jamy, ale dobrym punktem wyjścia 

jest użycie dwóch lub trzech długich patyków by 
zrobić "końce" i położyć dłuższą gałąź między 
końcami.  Tkanina drapana lub plandeka na 

wierzchu dla szybkiej jamy, lub tkanie gałęzi lub 
wsporników przez konstrukcję w celu wypełnienia 
boków.  Solidny pień drzewa z grubymi konarami  

nachylone i cieńsze gałęzie tkane w poprzek mogą 
być również początek wielkiego naturalnego 

schroniska. 
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Zrób gwiazdę 
Sprzęt: 
Twigs  
String 

Nożyczki lub nóż 
Instrukcje: 

To jest prosty, ale skuteczny projekt.  
Używając krótkich długości gałązek stwórz dwa 
trójkąty, łącząc ich końce za pomocą sznurka. 

Nakładaj jeden z trójkątów na drugi, aż 
będziesz szczęśliwy.  

z kształtem gwiazdy, a następnie zapiąć  
razem za pomocą sznurka. 

 

Budowanie łodzi 
Sprzęt: 
Korki 

Kawałki drewna/gałązki 
Szpagat/sznurek  

Klej 
Materiały żeglarskie - tkaniny, liście, pióra.   

 
Instrukcje: 

Łódki mogą być budowane na różne sposoby, a 
dzieci mogą eksperymentować z różnymi 

naturalnymi materiałami, aby dowiedzieć się, które 
z nich działają najlepiej.  Jeśli w pobliżu nie ma 

rzeki lub stawu, aby przetestować łodzie,  
napełnij płytką tacę lub wiadro, aby d 

owiedzieć się, która konstrukcja  
działa najlepiej. 

 

 

Pomysłów jest nieskończenie wiele na  
używanie pałeczek jesionowych.  Łatwym i szybkim  

pomysłem jest stworzenie ramy i używania jej do zrobienia 
własnego leśnego tkactwa. 

Sprzęt: 
Pałeczki, szpagat/sznurek, paski tkanin, przedmioty 

znalezione w naturze 
Instrukcja: 

 Najpierw stwórz kwadratową lub prostokątną ramę, 
nakładając na siebie 4 patyki i używając sznurka do ich 

zabezpieczenia.  Zawiąż sznurek na długości blisko jednego 
narożnika i zawiń go w górę i w dół ramki w kierunku 

przeciwległego narożnika. Owiń sznurek dwukrotnie wokół 
każdego z patyków, tak aby pozostał na swoim miejscu - 
następnie zawiąż go węzłem.  Teraz powtórz to, ale pod 

kątem 90° tak, aby mieć oczko sznurka.  Zbieraj naturalne 
przedmioty, a następnie przeplataj je i kawałki tkaniny przez 

sznurki w ramce. Ta praca może być trochę żmudna, ale 
doskonale nadaje się do budowania drobnej  

motoryki w rękach i nadgarstkach dzieci. 
 


