
 

 

Playful springboards: SOSNA 
 

  

Drzewa iglaste to drzewa 
które wytwarzają nasiona za pomocą szyszek.  

Szyszki są dość łatwe do zauważenia i pomagają 
zidentyfikować drzewo jako iglak. Większość drzew 

iglastych jest wiecznie zielona, ale jest kilka takich jak 
modrzew, które są liściaste. Drzewo iglaste ma igły, 

które w rzeczywistości są liśćmi drzewa. 
Drzewa iglaste zrzucają szyszki jesienią, a 

poszukiwanie szyszek i innych owoców jest łatwe, 
jeśli znajdziesz się w lesie zdominowanym przez 

drzewa iglaste.  W Wielkiej Brytanii szyszki 
wytwarzają dwa gatunki rodzimych drzew iglastych: 

Scots pine i common juniper.  
W Wielkiej Brytanii jest 10 drzew cisowych,  

które mówi się, że pochodzą sprzed  
X wieku. 

 

W przeszłości, druidzi  
używali szkockiej sosny podczas przesilenia  

zimowego, aby  
aby odciągnąć Słońce poprzez budowanie i palenie 
dużych ognisk. Tradycją było również ozdabianie 

drzewek błyszczącymi przedmiotami i światłem. To 
mógł być początek tradycji choinek 

 i yule logs. 
Sosna była często używana do budowy statków ze 

względu na właściwości drewna, które zawierało dużo 
żywicy. Istniał przesąd, który mówił, że sosny nie należy 
ścinać, jeśli miała być użyta do budowy statków podczas 

słabnącego księżyca. Uważano, że wpływ pływów 
księżyca wpłynie na zawartość żywicy w drewnie.  

zawartość żywicy w drewnie.  Nawet dziś  
drwale zwracają  

uwagę na księżyc. 
 

Z igieł sosnowych można  
przyrządzić herbatę. 

herbatę z igieł sosnowych, na przykład w 
Szwecji ludzie używają zielonych igieł 
sosnowych jako herbaty i nazywają ją 

tallstrunt. Nie wszystkie igły sosnowe nadają 
się jednak do użytku, dlatego należy zachować 
szczególną ostrożność, zwłaszcza że wszystkie 
części cisa są trujące i w razie zjedzenia mogą 
zabić człowieka.  Mówi się, że nawet spanie 

pod cisem może być niebezpieczne. Sosna jest 
bardziej znana ze swojego zapachu i zabawy  

jaką można mieć z sosnowymi 
szyszkami, jak poniżej. 

 
 

Istnieją pewne gatunki  
sosny, które produkują orzeszki  

sosnowe.  Można je kupić w sklepach i  
Są one używane do pieczenia i gotowania, na 

przykład orzeszki piniowe są kluczowym 
składnikiem pesto podawanego do makaronu. 

 
Nie zaleca się zbierania i spożywania  

orzeszków piniowych, ponieważ nie wszystkie z 
nich są jadalne.  

Niektóre z nich są lekko toksyczne i  
powodują mrowienie i metaliczny  

smak w ustach. 
 w ustach po ich spożyciu. 

 



 

 

Playful springboards: SOSNA 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Wyposażenie: 
Pinecony, Szklany wazon 

Farba, brokat, wstążki 
Druciany wieszak na ubrania lub wieniec z wierzby 

Drut i nożyczki 
Instrukcje: 

Często zdarza się, że wieńce, które są zakupione będą 
zawierać pinecones, są one bardzo łatwe do wykonania.  

Utwórz koło z wierzby (patrz wierzba figlarna trampolina) 
lub drutu, takiego jak stary wieszak na ubrania.  Przymocuj 
drut do swoich szyszek i przymocuj je do wieńca, możesz 

pomalować szyszki przed użyciem i dodać brokat lub 
 Możesz pomalować szyszki przed użyciem i dodać  

brokat lub uzyskać bardziej naturalny wieniec.   
Gdy okrąg jest już pokryte pinecones, jest  

teraz gotowy do dodania  
wstążkę i dołączyć 

do drzwi. 
 

Najbardziej  
popularne zastosowanie sosen  

jest tworzenie dekoracji z szyszek, a 
to rozciąga się na szeroką gamę 

zabawnych pomysłów 
rzemieślniczych.  Jako wspaniały, 
darmowy surowiec, który można 

zbierać z ziemi jesienią, szyszki mogą 
być punktem wyjścia dla  

dużej liczby  
projektów. 

 

Wyposażenie: 
Pinecony, Filc, Nożyczki i klej 

Drut i nożyczki, Playdough 
Przyklejone oczy 

Wata bawełniana i czyściki do rur 
 

Instrukcje: 
Inspirując się zdjęciami lub wykorzystując własne 
pomysły, użyj podstawowej szyszki do wykonania 
korpusu zwierzęcia lub owada.  Dodaj inne cechy, 

używając inne cechy, używając różnych materiałów, 
np. filcu, aby stworzyć oczy lub skrzydła, które  

można przykleić na miejsce, nogi z czyścików do  
ruri baw się dobrze tworzenie! 

 



 

 

Playful springboards: SOSNA 
 

  

 

Wyposażenie: 
Szyszki 

Tłuszcz (np. smalec) 
Nasiona dla ptaków 

Sznurek 
Instrukcje: 

Sznurek przywiążemy na czubku szyszki i zawiążemy na 
supeł. Na patelni roztopić tłuszcz, a gdy stanie się 

płynny dodać nasiona ptaków. 
Pozostawić do ostygnięcia, aż zacznie się resetować 

Tłuszcz i nasiona wlać i wcisnąć w szyszkę. Pozostawić 
szyszki do wyschnięcia na  

papierze tłuszczoodpornym. Po  
wysuszeniu powiesić nasiona dla  

ptaków, aby mogły się  
nimi cieszyć! 

 

Sprzęt: 
Suche szyszki 

Wosk, taki jak patyczki do świec lub 
kredek, parafina, lub wosk pszczeli 

Podwójny kocioł 
Szczypce 

Folia lub papier woskowy 
Olejek eteryczny (opcjonalnie) 

Kredki, aby dodać  
kolor (opcjonalnie) 

 
 

 Roztop wosk w podwójnym kotle  
(nie zostawiaj bez nadzoru).  Jeśli nie masz  

podwójnego kotła umieść trochę wody na dnie rondla z 
wysokim brzegiem, a na wierzchu umieść miskę 

żaroodporną (metalową lub szklaną), nie powinna ona 
dotykać wody. 

Na tym etapie, jeśli używasz, dodaj kawałek kredki i 
olejek eteryczny do wosku.  

Używając szczypiec, uważając na to, że wosk będzie 
bardzo gorący, zanurz szyszkę w wosku, aby dokładnie 

ją pokryć. Trzymaj szyszkę nad miską, aż przestanie 
kapać, a następnie umieść ją na kawałku folii lub 

papieru woskowego, aby wyschła. 
Twoje wysuszone szyszki są gotowe do użycia.   

Można je dodać do ognia z kilkoma  
podpałkamia następnie zapalić.   

 
 



 

 

Playful springboards: SOSNA 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sprzęt: 

Przepaska na oczy  
Mały zagajnik drzew 

 
Instrukcja: 

Wybierz miejsce, w którym jest dużo drzew, ale 
 ale nie ma zbyt wielu innych niebezpieczeństw, takich jak 

pokrzywy lub wiele niebezpieczeństw związanych z potknięciem 
się, takich jak pokrycie terenu.  W parach, jeden gracz ma 
zawiązane oczy, drugi jest przewodnikiem.  Przewodnik 

dezorientuje drugiego gracza, obracając go kilka razy i chodząc 
po okolicy, ostrożnie prowadząc go za rękę.  Następnie 

prowadzący zabiera ich do drzewa, aby się z nim spotkać. Tam 
mogą dotknąć i powąchać drzewo, aby je poznać.  

i zanotować w myślach guzki, nierówności i gałęzie.  Następnie są 
ponownie dezorientowani i  

Prowadzi się ich z powrotem do centralnego punktu pomiędzy 
grupą drzew obejmującą ich drzewo, gdzie zdejmuje się 

 opaskę.  Gracz, który miał zawiązane oczy 
musi odnaleźć drzewo, które spotkał.  

 Następnie gracze zamieniają się  
na drugą stronę. 

 

Wyposażenie: 
Szyszki 

Koło narysowane w ziemi patykiem 
 

Instrukcje: 
Każdy z graczy znajduje po trzy szyszki.  Na 
otwartym terenie rysujemy okrąg.  Wokół 

zaznaczamy okrąg do rzucania.  Gracze stają w 
pewnej odległości od siebie i próbują wrzucić 

swoje szyszki do koła, wygrywa osoba z 
najwyższym wynikiem.  

najwyższym wynikiem.   Dodaj dodatkowe  
punkty poprzez 

 mieć mniejszy wewnętrzny  
wewnętrzny krąg. 

 

Wyposażenie: 
Szyszki sosnowe 
Szklany wazon 

Farba, brokat, wstążki 
 

Instrukcje: 
Aby uzyskać łatwą dekorację, zbierz kilka 
szyszek i udekoruj je farbą lub brokatem.  

lub brokatem.  Zaprezentuj te szyszki 
 w przezroczystym wazonie na  

środku stołu. 
 

Wyposażenie: 
Pinecones 

Żywica sosnowa- znajduje się w drzewach, gdzie gałąź  
Żywica sosnowa - znajduje się w drzewach, których konar 

został uszkodzony - zeskrobać do pojemnika 
Siekiera/ nóż z piórem 

Zielony/żywy patyk na uchwyt latarki 
 

Instrukcje: 
Roztop żywicę, aż będzie bardziej płynna i ostrożnie zanurz w 

niej szyszkę, aż będzie nią całkowicie pokryta. 
Używając siekiery lub noża, podziel jeden koniec patyka na 4 

ramiona, aby przytrzymać szyszkę. 
Mocno wepchnij szyszkę do końca uchwytu. 

Włóż drugi koniec kija do ziemi. 
Zapalić pochodnię.  Jeśli masz przy sobie latarkę,  

trzymaj ją przechylony, ponieważ żywica  
będzie kapać i mogłaby się poparzyć,  

gdyby dotknęła  
skóry. 

 


