
 

 

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. 
 



 

 

Playful springboards: Jesion 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



 

 

Playful springboards: JEŻYNY 
 

  

Jeżyny są również znane 
jako  

czernica, 
 ostręgi,  

ostrężyna,  
malina czarnojagodowa. 

 

Powiedziano, że kiedy 
 diabeł został wyrzucony z nieba przez  

Św. Michała, wylądował w krzakach jeżyny.  
i przeklął ją; to właśnie to sprawiło, że jeżyny 

stały się niesmaczne po 29 września (dzień św. 
Michała).  Czarodziejom radzono, aby nie jedli 

jeżyn zbieranych po tej dacie. 
 

Ciemny kolor jeżyny pokazuje  
że ma jeden z najwyższych przeciwutleniaczy  

poziomów wszystkich owoców i są one 
najlepsze  

zjedzony na surowo, aby uzyskać  
pełne korzyści. 

 

LODY JEŻYNOWO  
BANANOWE 

 
Składniki: 

3-4 duże banany, 200g mrożonych jeżyn,  
syrop klonowy lub miód do smaku 

 
Instrukcje: 

Obrać i pokroić banany na krążki, a następnie rozłożyć je na 
wyłożoną blachę do pieczenia i zamarznąć na noc, aż stanie się 
jednolita. Kiedy już będziesz gotowy do zrobienia lodów, wrzuć 

kawałki bananów i mrożone jeżyny do szybkiego miksera i 
ubijaj je razem, aż będą gładkie.  Zapewne zauważysz, że owoce 

rozbijają się na kruchą konsystencję i musisz kilka razy 
zeskrobać boki, ale bądź cierpliwy i kontynuuj mieszanie, aż 
staną się gładkie i kremowe. Spróbuj mieszanki i dodaj syrop 

klonowy lub miód do smaku, jeśli konieczne. To będzie zależało 
od dojrzałości obu banany i jeżyny - dojrzewające są  
słodsze. Jak już będzie gładko, podaj natychmiast lub  

wrzuć do puszki do ciastek lub plastikowej wanny i  
wrzuć do zamrażarki do czasu, aż będzie  

gotowa do podania. 
 
 

Delikatnie umieść jeżyny do 
durszlaka, i spłukać chłodną wodą.  

Usuń łodygi, liście i wszelkie 
uszkodzone jagody. 

Rozłóżcie jeżyny na blaszce do 
pieczenia w jednej warstwie i umieść 

w zamrażarce. 
Po zamrożeniu, przenieś do 

zamrażarki  
w torbie lub pojemniku. 

 



 

 

Playful springboards: JEŻYNY 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
TECHNIKI DŻEMOWE 

 
Zasadą jest ważenie jeżyn i dodawanie tej 

samej ilości cukru.  
Można również dodać łyżkę stołową soku z 

cytryny, aby wzmocnić smak.  
Borówki czarne stanowią dobry dodatek do 

dżemu.  Dla wersji o niższej zawartości cukru 
należy stosować stosunek cukru do owoców 

1:3.   
Ponieważ jeżyny są bogate w pektyny, 
 dobry zestaw zostanie osiągnięty, jeśli  

mieszanka jest gotowana wystarczająco 
długo. 

 
 
 

DŻEM JEŻYNOWY 
Składniki: 

Jeżyny, cukier, sok z cytryny 
Metoda: 

Umieścić płytkę w zamrażarce w celu przeprowadzenia 
testu punktu nastawy. Umyć jeżyny i dodać do nich cukier 

na patelni. Umyj owoce, bo gdy się rozgrzeją uwolnią 
smak. Dodaj sok z cytryny.  Trzeba go uważnie obserwować 

i mieszać, gdy dojdzie do wrzenia - uważaj na gorący 
cukier!   

Mieszankę trzymać na wolnym ogniu, aż stanie się bardziej 
żelowa i błyszcząca. Wyjąć chłodny talerz z lodówki i 

położyć łyżkę mieszanki na talerzu, aby sprawdzić zestaw.  
Jeśli konfitura marszczy się podczas przechodzenia  

przez palec mieszanka chłodząca jest gotowa.  J 
eśli nie, gotować dłużej.  Kiedy twój dżem się  

zagotuje,pozostawić do ostygnięcia i  
wlać do sterylizowanego słoika  

z dżemem. 
 

PODPŁOMYKI 
 

Składniki 
Samowzbierająca się mąka, lemoniada, dżem,  

pianki, rodzynki, pasta czekoladowa. 
 

Metoda 
Napełnij miskę samozbierającą się mąką i dodaj lemoniadę 

do stworzenia konsystencji miękkiego ciasta. Bierzemy 
patyczek z końcówką wybieloną, umytą lub przykrytą folią 

(aby zapewnić "czystą" powierzchnię do gotowania). Owinąć 
ciasto wokół końca patyczka i upewnić się, że jest ono  

zabezpieczone i utworzona spirala lub rurkę wokół 
kija.Koniec ciasta umieścić nad ogniskiem, blisko ognia, ale 

nie bezpośrednio w płomieniach. 
Po ugotowaniu ciasta, przesuń je z patyczka - będzie  gorący!  

Dodaj odrobinę masła do środka i  dżemu jeżynowego. 
Eksperymentuj z wszelkiego rodzaju wypełnieniami,  

w tym miniaturowe pianki z pastą czekoladową  
i rodzynkami - bądźcie kreatywni! 

 

 



 

 

Playful springboards: JEŻYNY 
 

 
  

 

JEŻYNOWE HERBATNIKI Z PŁATKAMI OWSIANYMI 
Idealne na pikniki lub przygody na świeżym powietrzu! 

 
Składniki 

350g jeżyn, 25g cukru pudru, 250g owsa, 
140g masła, 50g jasnobrązowego cukru 

140g złocistego syropu 
 

Metoda 
Rozgrzać piekarnik do oznaczenia gazowego 5/ 190°C. 

Nasmarować i wyłożyć 18 cm formę do pieczenia. 
Gotować jeżyny i cukier puder na patelni do miękkości;  

odstawić i pozostawić do ostygnięcia 
W innej patelni stopić wszystkie pozostałe składniki razem. 

Wcisnąć połowę mieszanki owsianej do puszki; nałożyć na nią 
owoce na wierzchu i zakończyć NA wierzchu pozostałą 

mieszanką owsianą. 
Piec przez 25 minut i pokroić je  

przed przeniesieniem ich z  
cyny, gdy są już chłodne. 

 

PLUS! 
 

Dodaj do mieszanki naleśnikowej. 
 

Dodaj do dna babeczki 
 ciastka przed dodaniem ciasta. 

 
Zrób sos z owoców, cukru i esencji 
waniliowej do polewania lodów. 

 
Dodaj do koktajlu dla 

koloru i smaku. 
 

Co jeszcze? 
 

HAPA ZOME 
 

Silny pigment jeżyny 
czyni je idealnymi dla Hapa Zome, sztuki 

tworzenie znaków za pomocą pigmentów roślinnych. 
 

Zbierz jeżyny i inne bogato zabarwione liście i kwiaty i 
ułóż je we wzory na połowie prostokąta bawełnianej 

szmatki. 
 

Złóż szmatkę na pół, aby całkowicie zakryć rośliny i 
zmiażdż je, uderzając w nie kamieniem lub 

młotek. 
 

Po rozłożeniu tkaniny, głęboko zabarwiony 
ślady pozostaną z każdej strony 

z tego. 
 

 



 

 

Playful springboards: JEŻYNY 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Farbowanie jeżynami 
To jest bardzo brudzące więc zrób to na zewnątrz,  

albo chroń materiałowe powierzchnie! 
 

Potrzebujesz 
2 filiżanki jeżyn, ½ filiżanki soli, wody, tkaniny 

 
Metoda 

Dusić 2 filiżanki jeżyn i 4 filiżanki wody na jednym ogniu w niskiej 
temperatury przez godzinę. Odcedzić jagody od cieczy i wlać ponownie 

płyn do garnka. W oddzielnej misce lub wiaderku zmieszać ½ szklanki soli i 
8 szklanek wody.  

Namoczyć tkaninę w mieszaninie soli na godzinę, a następnie spłukać 
zimną wodą. Włożyć wilgotną tkaninę do cieczy jagodowej w garnku.  
i doprowadzić do wrzenia.  Pozostawić na małym ogniu przez godzinę 

(uważnie obserwować), a następnie zdjąć z ognia.  
Aby uzyskać ciemniejszy odcień, pozostawić tkaninę do namoczenia n 

a kilka godzin przy wyłączonym ogniu.  
Wypłukać nadmiar barwnika i powiesić do wyschnięcia.  

Uprać tkaninę w podobnych ciemnych kolorach,  
ponieważ barwnik wypłucze się i kolory z  

czasem zanikną. 
 

POLOWANIE  
(SCAVENGER HUNT) 

 
polowanie na dzikie owoce może być nowym  

pomysłem dla młodych ludzi, z którymi pracujesz.   
To może być świetną zabawą i dać im szansę na 

zaangażowanie się w naturę i pracę zespołową w kierunku 
osiągnięcia takiego celu jak zbieranie owoców do określonej 

receptury lub czynności.  
Może warto pójść trochę dalej i przedstawić ideę polowania.  
Można je zorganizować z elementem rywalizacji: grupa wraca 

po znalezieniu wszystkiego lub najbardziej niezwykłych 
znalezisk.   

Zasadniczą ideą przy polowaniu jest to, że młodzi ludzie są 
wysyłani na uzgodniony obszar albo w grupach lub z listą 

rzeczy do znalezienia lub  
wyzwania do zrobienia i powrotu z dowodami  

że je dokończyli. 

        plądrowanie 
 
 

JEŻYNOWA  
CIASTOLINA 

Ostrzeżenie - nie jadalne 
Potrzebujesz 

2 części zwykłej mąki, 1 część soli, garść  
jeżyny na kolor, łyżka stołowa oleju do gotowania, 

1 część wody 
Metoda 

Wymieszać mąkę z solą. 
Rozdrobnić jeżyny na miękką masę. 

Wymieszać jeżyny z olejem do mąki i soli.  
z wystarczającą wodą, by zrobić gęste, miękkie ciasto i 

ugniatać się do gładkości.  
 

Udawaj rożki do lodów 
Wytnij duży okrąg z karty, a następnie przeciągnij  

go na pół.  Narysuj teksturę chrupiącą na  
półkolach.  Zwiń każdy półokrąg w  

stożek i trzymaj w miejscu z  
taśmą klejącą. 

 

FARBA  
JEŻYNOWA 

 
Kolor jeżyn jest taki mocny, że nadaje się 

na idealną farbę.  Zbieraj jeżyny i inne 
jaskrawo zabarwione jagody, uważając, aby 
nie zbierać żadnych trujących roślin.  Użyj 

tłuczka i moździerza do zacierania koloru, w 
razie potrzeby dodając wodę lub ubite 

żółtko.  Przefiltruj ciecz pulpy przez sitko do 
herbaty, aby żeby mieszanka była gładka.  

Powstałą w ten sposób ciecz należy 
wykorzystać do stworzenia s 

wojej sztuki. 
 



 

 

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. 

 



 

 

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. 

 



 

 

Playful springboards: MNISZEK LEKARSKI 
 
 

  

 

 
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 

 
 
 



 

 

Playful springboards: MNISZEK LEKARSKI 
 
 

 
  

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 

 

 

 



 

 

Playful springboards: MNISZEK LEKARSKI 
 
 

 

 

 

 
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! 
 



 

 

Playful springboards: DZIKA RÓŻA 
 

  

 

 

 

 
Owoc  

psiej róży jest nazywany  
różanym biodrem, i jest 

używane w wielu 
tradycyjnych recepturach.  

 

Różane biodra zawierają 
więcej witaminy C niż 

cytryny.  
 



 

 

Playful springboards: DZIKA RÓŻA 
 

  

 

 

 

 

 

Schowaj   
receptury i mikstury 

dzikiej róży w lodówce, 
zwłaszcza po ich 

otwarciu. Nieotwarte 
Powinny wystarczyć na 

około 4 miesiące. 



 

 

Playful springboards: DZIKA RÓŻA 
 

  

 

 

 

 



 

 

Playful springboards: DZIKA RÓŻA 
 

 

 

 

 

 

 

Informacja zwrotna o kwiatach 
 

Wykorzystaj cechy charakterystyczne róży 
 aby ułatwić przekazywanie informacji zwrotnych po sesji  

grając lub pracując razem. 
Dajcie wszystkim czas na refleksję nad swoimi doświadczeniami  

w grupie i zastanowić się: 
Biada z dnia na dzień 
ROSE: radość z dnia 

BUD: coś, co wydarzy się potem (bloom!) 
 

Ułatwiaj sprzężenia zwrotne, zaczynając od "kolców",  
potem "róże" i wreszcie "pączki", które pomagają  

zakończyć sesję pozytywnym akcentem. 
Te podpowiedzi pozwalają uczestnikom myśleć  

głęboko o swoich doświadczeniach I dają  
czas na dzielenie się swoimi  

Emocjami.  



 

 

Playful Springboards: BZU 
  

 

 

 Gotowanie ze bzem 
 

Gotowanie z kwiatami bzu czarnego i 
Jagody mogą być brudne, ale 

zabawne. Uważa się, że bez jest 
pełen właściwości zdrowotnych i od 
wieków stosuje się go w medycynie. 
Wyszukaj on-line więcej przepisów, 

na przykład na stronie 
www.woodlandtrust.org.uk. 

 

KORDIAL Z CZARNEGO BZU 
 

Składniki:  
2,5 kg białego cukru, 2 nie woskowane cytryny,  

20 główek świeżego bzu czarnego, 85g kwasu cytrynowego od chemika 
 

Metoda: 
Włóż cukier i 1,5 litra/2¾ litra wody do dużego rondla. Delikatnie.  

podgrzej, bez gotowania, aż cukier się rozpuści. Mieszaj co jakis czas. Skórkę z 
cytryn przygotowujemy za pomocą obieraczki do ziemniaków, a następnie  

kroimy cytryny w krążki. 
Po rozpuszczeniu się cukru doprowadź patelnię z syropem do wrzenia, a  
następnie wyłącz ogrzewanie. Napełnji miskę do mycia zimną wodą. Daj  

kwiatom delikatny świst, aby poluzować wszelkie zabrudzenia i robaki. Wyjmij 
kwiaty, delikatnie potrząśnij i przełóż na  

syrop wraz ze skórką cytrynową i kwasem cytrynowym, a następnie dobrze 
wymieszaj. Przykryj patelnię i pozostaw do zaparzenia na 24 godziny. Wyłóż 

durszlak czystym ręcznikiem do herbaty, a następnie usiąść 
to nad dużą miską lub patelnią. Łyżka w syropie - pozwól jej powoli kapać.  

Wyrzuć kawałki, które zostały w ręczniku.  
Do napełniania wysterylizowanych butelek używaj lejka i chochli (włóż szklane 

butelki do zmywarki, albo zmyj dobrze wodą z mydłem.  
Opłukaj, następnie pozostaw do wyschnięcia w niskim piecu).  

Kordial jest gotowy do wypicia od razu i będzie trzymać w  
lodówce do 6 tygodni.  

 
Przepis z BBC Good Food online Frytki z czarnego bzu 

 

Składniki: 
2 duże jajka, 100g mąki zwyczajnej, 

300ml mleka, oczyszczone głowy świeżego bzu 
czarnego, cukier puder, masło, cytryna 

Metoda:  
Zrób zwykłe ciasto naleśnikowe, ubijając mleko, 
jajka i mąkę razem. Podgrzej masło na patelni. 
Zanurz głowę z mąki w cieście i usmaż kwiaty 

głową w dół na patelni, trzymając za 
łodygi. Podawaj za łodygę, zgnieciony  

z cukrem pudrem i ściskaniem  
z cytryny. 

 



 

 

Playful Springboards: BZU 
 
  

 

Elderflower cake 

 

Dżem z czarnego bzu 
 

Składniki: 
500g bzu czarnego, 400g cukru pudru, 1 łyżka  

sok z cytryny 
Instrukcje: 

Zacznij od włożenia talerza do zamrażarki. To pomoże ci sprawdzić, czy  
dżem jest gotowy później. Usuń jagody z ich łodyg widelcem  
i dokładnie umyj, aby usunąć wszystkie kawałki liści i łodygi. 

Umieść owoce czarnego bzu na ciężkiej patelni i delikatnie zgnieć masą 
ziemniaczaną, tylko tyle, aby uwolnić część soków, ale zachować pewną 

konsystencję. Dodaj cukier i sok z cytryny do patelni i pozostaw na małym 
ogniu do gotowania.  Cały czas mieszaj, aby dżem nie przykleił się do dna 
patelni. Gotuj przez około 20 minut, odtłuszczając i wyrzucając wszelkie 

szumowiny, które unoszą się na powierzchnię. Aby sprawdzić, czy dżem ma 
odpowiednią konsystencję, wyjmij talerz z zamrażarki i połóż na nim małą 
lalkę dżemu. Umieść talerz w lodówce na kilka minut; jeśli dżem utworzy 

skórkę, jest gotowy. Jeśli nie, wracaj do ognia i powtarzaj test co 5-10 
minut, aż będzie gotowy. 

Wlej dżem do słoików i po całkowitym ostygnięciu uszczelnji 
 słoik i etykietę z datą produkcji. 

Dżem będzie się utrzymywał w chłodnym,  
ciemnym miejscu przez rok. 

Po otwarciu, trzymaj w lodówce. 
 
 

"I Capture the Castle “ 
ceremonia w połowie lata i ciasto 

 
Pod koniec książki Dodie'go  

Smith, Cassandra świętuje połowę lata, 
robi wianek z kwiatów, pali sól i zioła, 

rozpala ognisko i zjada uroczyste ciasto. 
Spróbuj wymyślić przepis na ciasto, w 
którym jako składnik smakowy użyto 

kordialnego bzu czarnego, a w środku być 
może konfitury z bzu czarnego. 

 



 

 

Playful Springboards: BZU 
 

 

Elder tree myths 

 
Użycie Bzu 

 
bez jest bardzo wszechstronnym 

materiałem 
Do wykonywania prostych przedmiotów 

rzemieślniczych, takich jak kukiełki, gwizdki 
i fajki pożarowe. Łatwo go ciąć, a rdzeń 

można wyciągnąć w celu zrobienia 
wydrążonej rury, która może być używana 

na wiele sposobów - zobacz 
poniżej na jeden pomysł. 

 
Bzowe rzemiosła 

 
 

 

Bzowe mity  
i opowieści 

 
"Bez jest głęboko związany ze sferą faerytów.  

Siedząc pod, lub bardziej ryzykownie śpiąc pod, osobą  
starszą na w połowie lata mówiło się, że można zobaczyć wróżby,  

a nawet... zobaczyć ich idących na swoją letnią ucztę.  
Niebezpieczeństwo polegało na tym, że  zostaną przeniesieni do   

Podziemi i nie będąc w stanie uciec.  
Bez z pewnością kojarzy się z istotą duchową, lub królową, która jest  

strażnikiem Podziemia, gdzie mieszkają wróżby i duchy zmarłych. Bez jest często 
sadzony na cmentarzach, a krzyże starszego pokolenia umieszczane były kiedyś  

na nowych grobach, przypuszczalnie po to, by pomóc duchom przejść."  
Niewiarygodny Jadalny Todmorden 

 
W serii JK Rowling Harry Potter, najpotężniejsza różdżka w serii  
czarodziejski świat został stworzony ze Bzu, i jako jeden z trzech  

"Śmiercionośne Hallowy" podobno zostały wykonane przez samego 
Śmiercionośnego.  

 
Zbadaj starsze mity i opowieści, i użyj ich jako  

trampoliny do spontanicznego opowiadania historii i rzemiosła. 
 

Mity o drzewie starszym 
 

Koraliki z bzu 
 

To proste zadanie i bardzo  
satysfakcjonujący.  

Używaj sekatorów lub piły hakowej do cięcia długich 
prostych odcinków bzu (o grubości około  

palca). Zdejmij lub wybiel korę - albo zostaw ją 
włączoną, aby uzyskać bardziej naturalny wygląd.  

Następnie pokrój pałeczki na mniejsze kawałki 
wielkości koralika. Rozbij miękki rdzeń na środku za 

pomocą kołka od namiotu lub bambusowego patyka.  
Po wiosnie, kora na nowym wzroście  

zagęszcza się i może być wyryta na wzory. 
Nakręć koraliki na sznurki, aby zrobić  

naszyjniki, bransolety lub ozdobne  
Powieszenia. 

 
 
 
 



 

 

Playful springboards: TRAWA 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

Playful springboards: TRAWA 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



 

 

Playful springboards: TRAWA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 



 

 

Playful springboards: TRAWA 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

 

Tkanie prostego kosza na trawę 
 
 

http://colorful-crafts.com/how-
to-weave-a-simple-grass-

basket/  

 

 



 

 

Playful springboards: TRAWA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

Playful springboards: ORZECH LASKOWY 

  

Prażone orzechy laskowe 
Wrzesień to czas plądrowania orzechów 

laskowych. Orzechy laskowe układamy na 
blasze do pieczenia i pieczemy je przez 15 
minut w temperaturze 180°C, 360°F. Po 

upieczeniu, włóż do miski ręcznik do 
herbaty, wlać orzechy i pozostawić do 
ostygnięcia. Po ostygnięciu energicznie 
wcierać orzechy laskowe w ręcznik, aby 

usunąć skórki.  
Orzechy są teraz gotowe do użycia dla  

różne przepisy. 
 

Praktyczne pomysły 
Zagęszczanie 

zagęszczanie to sposób na zarządzanie 
 wielkość drzew i stymulowanie nowego wzrostu, 

 która polega na wycięciu drzewa u korzeni. Kolejną 
korzyścią z zagęszczania jest uprawa rzemieślnicza  

materiały i leszczyna jest szczególnie przydatna, ponieważ 
rośnie w  

długości prostej, która może być używana do różnych 
projektów: 

 
Buduj gęsto - użyj lasek do założenia konstrukcji. 

 
Struktura tipi jest również idealna do uprawy warzyw lub 

kwiatów - na przykład fasoli szparagowej lub słodkiego 
grochu.  

 
Robienie różdżki: Wybiel pręty leszczyny skórką z  

warzyw i zeszlifuj je na gładko przed  
przystąpieniem do dekoracji. 

 
  
 

Ciasteczka z orzecha laskowego 
Składniki: 

300g orzechów laskowych, grubo posiekanych 
200 g cukru pudru, plus extra do opylania 

310g masła, zmiękczonego 
400g mąki 

Skórka od pomarańczy 
Jajko 

2 szczypty soli 
Metoda: 

Rozgrzej piekarnik do 170°C lub Gaz 3. Ubij masło i 
cukier razem, aż będą gładkie, a następnie dodaj 
pozostałe suche składniki i dobrze wymieszaj. Na 

koniec dodaj skórkę i stopniowo ubijaj jajko, aby je 
wymieszać. Rozwałkuj ciasto na grubość 3 mm i wytnij 

ciasteczka za pomocą 
 Formy do ciasteczek. Piecz w piekarniku na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia przez 8 minut, a 

 



 

 

Playful springboards: ORZECH LASKOWY 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Druk 
Weź inspirację  

z pięknych liści leszczyny i zrób odciski liści: 
 

Delikatnie pomaluj grzbiet liści, aby zrobić odbitki lub 
umieść liść pod kawałkiem cienkiego papieru i użyj 

kredki woskowej na wierzchu, aby utworzyć tarcie liścia.  
 

Jesienią zbieraj wyschnięte liście i maluj na nich wzory.  
 

Użyj kształtu liścia jako szablonu - pomyśl o symetrii. 
Liście leszczyny są prawie symetryczne po złożeniu 

wzdłuż łodygi.  
 

Drzewo leszczyny zainspirowało wiele wspaniałych 
obrazów sztuki, sprawdź online, aby znaleźć inspirację 

dla swojego  
Własnego dzieła sztuki. 

 

Laska do chodzenia lub różczka  
z leszczyny  

Laskę do chodzenia lub różczkę można łatwo 
wykonać poprzez wybielanie, szlifowanie i 

ozdabianie długości leszczyny. Zdobienia mogą 
być rzeźbione lub malowane (lakier do paznokci 

dobrze działa na laski!). różyczki były 
tradycyjnie używane przez Druidów i służyły do 

samoobrony. Rozwidlone gałązki były często 
preferowane przez wróżki przy poszukiwaniu 
wody. Czy to kij, laska, różdżka czy laska do 

chodzenia, są to świetne rekwizyty do 
pobudzania wyobraźni i tworzenia  

trampoliny do fantazji i  
odgrywania ról. 

 

Historie patykowe lub wyprawy  
Patykowe Sprzęt  

Każda osoba potrzebuje prostego kawałka  
z leszczyny (mniej więcej tak długiej jak ich ramię) i 
dłuższej długości wełny, przywiązanej do jednego 

końca kija.  
 

Weź kij na spacer po ciekawym terenie. Podczas 
spaceru bądźcie czujni, szukając obiektów, które 

charakteryzują miejsca i przestrzenie odwiedzane 
podczas spaceru. Przedmioty te powinny być 

wplecione w kij za pomocą wełny. Na koniec kij 
powinien wizualnie przypominać o czasie spędzonym 
na świeżym powietrzu, który może być wykorzystany 

do opowiedzenia historii podróży. 
 

 



 

 

Playful springboards: ORZECH LASKOWY 

 

Rzeżbowanie 
Leszczyna jest odpowiednia  
dla projektów rzeźbiarskich, 

takich jak wyrzeźbienie twarzy, 
małych zwierząt lub domów 

wróżek. Badania 
proste pomysły na rzeźbienie, 

które można zrealizować w 
jednej sesji. 

 

Więcej sprytnych pomysłów 
Przekształć stary domek dla ptaków w 

kabinę z bali dla ptaków poprzez 
przyklejenie do jego boków poziomych 

leszczyn.  
 

Stwórz rustykalną ramkę do zdjęć, 
przyklejając lub tkając proste długości  

z leszczyny na gotową ramę. 
 

Leszczowe medaliony i odznaki 
Pokrój gałąź leszczyny za pomocą wyrzynarki.  

Wywierć otwór w pobliżu górnej części (lub dwa w środku,  
aby zrobić guziki), a następnie oszlifuj plaster na gładko. 

  
W zależności od wielkości leszczyny, ozdabiaj je i używaj jako 

wisiorki, medaliony, uchwyty na klucze, identyfikatory lub guziki. 
Części leszczyny mogą być również używane jako lady w wielu grach, 
na przykład w lodołamaczu: każdy uczestnik wypisuje swoje imię na 

jednej stronie a na drugiej 2 prawdy i jedno kłamstwo. Kiedy 
rozmawiają z innymi w grupie, inni muszą zgadnąć, które z nich jest 

kłamstwem. 
 

Do uroczystych dekoracji: 
Grubsze gałęzie kroimy na większe medaliony do dekoracji 

choinkowych. 
Użyj prostych długości leszczyny, aby uzyskać prosty kształt gwiazdy. 

Połącz punkty sznurkiem lub taśmą maskującą i dodaj  
kolorową bibułę, lekko powleczoną rozwodnionym klejem  

UVA. Pozostaw je do wyschnięcia, a następnie  
dodaj inne ozdoby.  

 

Gra pamięciowa 
Stwórz dużą ramę na  

podłożu z wykorzystaniem 
długości leszczyny  

i wypełnij go 12-15 obiektami 
znajdującymi się w pobliżu (może 

to być wewnątrz lub na 
zewnątrz). Poproś grupę, aby 
zapamiętała te przedmioty na 
minutę, a następnie odwróciła 

się lub zamknęła oczy, gdy 
prowadzący usuwa przedmiot. 

 

www.richardirvine.co.uk   

 
Referencje 

Podzielone zwierzęta kijowe, 
pobrany z 

https://richardirvine.co.uk/2018 
/06/simple-split-stick-animals/ 

 
Woodland dormouse, odzyskany 

z https://wildabouthere.com/how 
-to-make-a-wood- 

dormouse/ 
 



 

 

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. 

. 
 



 

 

Playful springboards: KASZTANOWIEC 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 



 

 

Playful Springboards: BLUSZCZ 
 

  

Jagody 
bluszczu 

są 
toksyczne 

 

 

Inspiracja do odgrywania  
Ról gry lub dyskusje na temat 

roślinach i ekologii 
 

Super-złoczyńca z DC Universe Poison Ivy zadebiutowała 
zadebiutowała w komiksie Batman w 1966 roku i jest botanikiem i 

biochemikiem z Gotham City. 
  Ostatnio stała się antybohaterką, która wykorzystuje swoje 

umiejętności, by robić to, co słuszne, ale w zły sposób.  Jest skrajną 
ekologiczką, a jej 

moce" obejmują użycie toksyn i feromonów pochodzenia 
roślinnego, aby realizować swoje złe / uzasadnione plany. 

 
NB Poison Ivy jest nazwany po amerykańskiej lub wschodniej 

Trujący 
(Toxicondendron radicans) i nie jest to ten sam gatunek, który 

występuje w Wielkiej Brytanii i Europie. 
jak ten występujący w Wielkiej Brytanii i Europie (Hedera spp).   

The roślinny trujący bluszcz jest bardzo drażniący dla  
skóry - europejskie 

bluszcze są na ogół bardziej łagodne. 
 
 

Poezja i piosenki 
O róże za rumieniec młodości, 

A laury za doskonały okres; 
Lecz dla mnie gałązkę bluszczu 
Zestarzałem się przed czasem. 

Christina Rossetti, 1862 
 

Bluszcz jest często wykorzystywany w poezji i ma 
wiele mitycznych właściwości. Poznaj znaczenia 

bluszczu i stwórz własne wiersze, teksty piosenek 
lub rapsy. 

 
 

Piosenki o bluszczu 
 

KSIĄŻKI: 
Seria książek "Wild..." autorstwa 

Jo Schofield i Fiona Danks 
101 rzeczy do zrobienia na dworze 

autorstwa Frances Lincoln 
 

Książki te są pełne pomysłów 
na kreatywne zabawy na świeżym 

powietrzu z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów, w tym patyczków do 

opowieści, toreb na opowieści,  
tablic z opowieściami. 

 



 

 

Playful Springboards: BLUSZCZ 
 

 
 

 

 

Tkactwo z bluszczu  
 

Bluszcz jest bardzo wszechstronnym materiałem  
do tkania i plecionek, a dodatkowo jest zazwyczaj  

obfity i jest łatwy do zebrania i użycia.  Zbieraj długie pędy i  
Zbierz długie odcinki i zbierz liście w rękawiczkach. Używaj 

materiału tak świeżego, jak to tylko możliwe  
Użyj materiału tak świeżego, jak to tylko możliwe, aby ułatwić 

wyplatanie - łodygi będą elastyczne i mniej podatne na 
złamania. Zacznij od prostego zaplatania i przejdź do tkania 
(doświadczeni tkacze mogą wysuszyć bluszcz, aby później 

ponownie go uwodnić).  Plecionki z bluszczu są doskonałe do 
budowy den - mocne, elastyczne i biodegradowalne! 

 
<< przykłady prostych ramek i koszyków do wyplatania 

 
 
 

Kiedy już opanujesz używanie bluszczu, spróbuj innych  
długie liście lub materiały z łodygami  

które mogą być pod ręką. 
 
 
 

 

Ivy weaving 
 

 

Korony z bluszczu i  
wieńce 

 
Istnieje wiele mitów związanych z bluszczem, ale  

jest często przedstawiany w sztuce jako nakrycie głowy.  Bluszcz  
symbolizuje życie wieczne (ponieważ jest wiecznie zielony) i  

wierność (ponieważ nigdy nie porzuca tego, do czego jest 
przywiązany),  

dlatego jest częstym elementem bukietów ślubnych, jak również  
kwiatach pogrzebowych. 

Starożytne cywilizacje czciły bluszcz, a korony są związane  
z Ozyrysem w Egipcie, gdzie reprezentuje nieśmiertelność) Bachusem  

w Rzymie (zwanym Dionizosem w Grecji), gdzie symbolizuje  
wino, rolnictwo, uroczystości i płodność. 

 
Korony z bluszczu są łatwe do wyplatania - wybierz bardzo długie  

długości i luźno zaplatać je, skręcając  
krawat roślinny wokół końców, aby utrzymać  

je razem. 
 
 



 

 

Playful springboards: LIPA 

  

W Europie,  
lipa była związana  

z norweską boginią Freyą i były  
poświęcone jej, gdy sadzono je na 

wiejskich placach.  Freja była boginią 
miłości i płodności, dlatego drzewo to 

nazywane jest czasem drzewem 
miłości.  Kobiety mające nadzieję  

 na zajście w ciążę przytulały się do 
tego drzewa. Dzięki liściom w kształcie 
serca i pachnącym liściom lipy do dziś 

kojarzy się ona z romantyzmem. 
 

Lipa jest  
drzewem narodowym Republiki Czeskiej. 

Lipa  
została wybrana na narodowe drzewo 

Słowian  
już w 1848 roku, podobno dzięki projektowi 

poety Františka Ladislava Čelakovskiego.  
Tradycyjnie uważano, że lipa posadzona 

obok domu chroni dom.   
Wszystkie części lipy są jadalne: liście, 

kwiaty, nasiona, sok i kora, kwiaty można 
jeść na surowo lub przyrządzać z nich 

leczniczą herbatę lipową lub nalewkę.  Lipę 
sadzi się również ze względu na jej piękno; 

jest po prostu wszechstronna.. 

Lipa jest 
 znana również jako linden tree 

 
Wiosną i latem ząbkowane, sercowate liście 
są bardzo charakterystyczne dla wszystkich 

gatunków lipy.  
Gleba pod lipą pospolitą może stać się 

bardzo "cukrowa" z powodu lepkiego soku, 
zwanego spadzią, wytwarzanego przez 

mszyce na jej liściach.  Wiadomo, że cukry te 
pobudzają bakterie wiążące azot w glebie.   

W Wielkiej Brytanii należy zwracać uwagę na 
nazwy miejsc z przedrostkiem "Lynd" lub 

"Lin", które wskazują na związek z 
obecnością lip w przeszłości, nawet jeśli nie 

są one już widoczne. 
 

W Republice Czeskiej lipa w formie 

symbolu znajduje się na sztandarze 

prezydenckim, pieczęciach 

państwowych, mundurach 

wojskowych i 

na banknotach. 

 



 

 

Playful springboards: LIPA 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Herbata z kwiatów lipy 
Lipa znana jest ze swoich kwiatów, z  

których można zrobić herbatę.  
Niektórzy twierdzą, że herbata z liści lipy jest dobra na 

przeziębienia.  Kwiaty lipy są popularnym źródłem nektaru 
dla pszczół, z którego produkuje się miód. 

Herbata z kwiatów lipy ma podobno działanie lekko 
odprężające i może być dobrą herbatą do picia przed snem. 

Składniki: 
Kwiaty lipy w rozkwicie, zebrane w suchy dzień 

Metoda: 
Usuń wszystkie zielone łodygi, aż pozostaną tylko limonkowe 

kwiaty.  Rozłóż je na gazecie lub prześcieradle w ciepłym, 
słonecznym miejscu, aby wyschły przez kilka dni.   

Po wysuszeniu przechowuj kwiaty w szczelnej puszce.   
Aby zaparzyć herbatę, dodaj garść suszonych kwiatów do 

garnka lub filiżanki i zalej gorącą wodą.  
Pozostaw do zaparzenia na 5 minut, a następnie  

delektuj się herbatą. 
 

Lipa była czczona przez stare  
plemiona indoeuropejskie, dzięki swoim 

rozmiarom  
i długowieczności, a często sadzono je po  

narodzinach pierwszego dziecka.  
Do dziś lipa jest symbolem ochrony, 

prawdopodobnie ze względu na typowo 
rozłożystą koronę, a także pomocy i miłości.  

Wiele lip posadzono podczas zakładania 
Czechosłowacji w 1918 roku, a następnie 

ponownie w 50-tą rocznicę tego wydarzenia. 
Wiele starych lip jest dziś chronionych  
prawnie, w Republice Czeskiej znajduje  

się 3 000 godnych uwagi lip. 
 
 

 
Syrop z kwiatów lipy 

Składniki: 
Kwiaty lipy 

Cukier 
Woda 

Sok i skórka z cytryny 
Nektar z agawy 

 

 

Syrop z kwiatów limonki 
Metoda: 

Przygotuj syrop cukrowy, podgrzewając cukier i wodę, 
dodając agawę lub inny naturalny słodzik, jeśli to konieczne.  

Gotuj na wolnym ogniu, aż ilość płynu zmniejszy się o 
połowę i będzie gęsty, ale płynny.  

 Podczas gdy mieszanka cukru i wody jest podgrzewana, 
umyj kwiaty limonki w wodzie.  

Kiedy syrop będzie już gotowy, dodaj kwiaty wraz z sokiem i 
skórką z cytryny i delikatnie wymieszaj. Pozostaw do 

ostygnięcia do temperatury pokojowej, a następnie włóż do 
lodówki, pod przykryciem, i odczekaj 2-4 dni, aby aromat 

kwiatów przeniknął do syropu.  
Przecedź mieszaninę i przechowuj syrop w szczelnym 

szklanym pojemniku w lodówce przez okres do miesiąca. 
Użyj go do zrobienia kordialu, spritzera lub "mocktailu", 

dodając wodę gazowaną z plasterkiem cytryny.  
cytryny.  Syrop z liści limonki również 

 świetnie smakuje podany na lody, owoce  
lub jogurt. 

 



 

 

Playful springboards: LIPA 

  

Kopczykowanie 
Kopczykowanie to praktyka  

regularnego przycinania drzew,  
polegająca na hodowaniu ich jako 

wielopiennych, dużych krzewów, tak aby pnie 
mogły być zbierane i wykorzystywane.  Lipy, 
 podobnie jak leszczyny, rosną długie, proste  
tyczki, które można wykorzystać w różnych  

projektach, takich jak tworzenie łuku i  
strzały.  Młode pędy  

są bardzo elastyczne i mogą być  
używane do tkania, koszyków i innych  

tego typu konstrukcjach. 
 

Rzeźbienie w drewnie 
Drewno lipowe jest jednym z najbardziej  

popularnych gatunków drewna do rzeźbienia, 
ponieważ  

bardzo dobrze współpracuje z narzędziami 
ręcznymi. Lipa ma 

 drobną strukturę słojów, która zapewnia znacznie 
gładsze wykończenie i jasnokremowy kolor.   

Drewno lipowe jest bardzo miękkie i dlatego jest 
idealne dla początkujących rzeźbiarzy.   

Przy użyciu podstawowych narzędzi do obróbki 
drewna można wykonać proste projekty 

rzeźbiarskie, takie jak trójwymiarowe rzeźby w 
kształcie ptaków lub ryb.   

Zacznij od wyrzeźbienia prostych kształtów na 
płaskiej powierzchni drewna, np. kwiatów i 

wzorów.. 
 

Łuk i strzały 
Wyposażenie: 

Nóż, bawełna, sznurek, karton 
Instrukcja: 

Aby wykonać kokardę, znajdź żywą łodygę, która jest 
elastyczna, ale nie za bardzo wygięta.  Przytnij ją do 

odpowiedniej długości:  
dłuższe łuki mają większą moc. 

W odległości 2 cm od każdego końca patyka należy wyciąć 
nacięcie, do którego będzie można przymocować cięciwę łuku.  

Nawiń i zawiąż cięciwę w jednym z nacięć, a następnie 
naciągnij ją mocno, aby drewno wygięło się w łuk. Mocno 

przymocuj drugi koniec cięciwy do drugiego nacięcia, 
upewniając się, że żaden z końców cięciwy nie  

może się poruszać.  
Strzały muszą być cienkie i proste i mogą być z martwego 

drewna; leszczyna i wierzba są dobre do tego celu.   Użyj noża 
lub obieraczki do warzyw, aby odciąć korę i wyciąć spiczasty 

koniec. 
Na drugim końcu strzały wytnij krzyżyk, a pióra (część 

pierzastą) wykonaj ze sztywnej tektury –  
wsuń je w krzyżyk. 

 

Łuk i strzały 
Pióra są tradycyjnie używane 

jako trzony strzał. Przytnij 
pióra do odpowiedniego 

rozmiaru, a następnie 
przymocuj je do obu stron 

strzały, owijając cienką 
bawełnianą nić wokół  
strzały i trzonów piór. 

 



 

 

Playful springboards: LIPA 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbieranie serc 
Stwórz tematyczne podchody: jest  

to lista obiektów, które można zauważyć 
lub zebrać podczas spaceru.  Lipy są 

popularnymi drzewami ulicznymi w całej 
Europie.  Jej liście w kształcie serca są 

bardzo rozpoznawalne, zwłaszcza wczesną 
wiosną, kiedy mają limonkowy kolor.  

Jeśli w pobliżu znajdują się lipy, na liście 
podchodowej może znaleźć się "w kształcie 
serca".  Do innych roślin (lub naturalnych 

obiektów) można dodać takie przymiotniki 
jak: chrupiący, aksamitny, miękki, 

teksturowany, pierzasty i kolczasty.   
Miłej zabawy w poszukiwaniu  

serc! 
 

Pirografia 
Czasami znane jako basswood, drewno  

lipy jest najlepszym drewnem  
do pirografii, ponieważ ma bardzo drobne ziarna.   

 
Pirografia jest formą sztuki, która wykorzystuje 

ciepło do tworzenia obrazu.  Tradycyjnie, 
podgrzewany przedmiot, taki jak pogrzebacz, był 

używany z wolnej ręki do tworzenia sztuki.   
Nowoczesne zestawy do pirografii wykorzystują 

rozgrzane narzędzia do odciskania wzorów w 
drewnie - są one dostępne w sklepach 

rzemieślniczych. Poszukaj w Internecie inspiracji do 
tworzenia prostych projektów, takich jak ozdoby 

choinkowe, plakietki, tabliczki znamionowe i 
etykiety roślin. 

Pomysły na pirografię.   
 

Sztuka i rzemiosło:  
Wykorzystaj piękne liście w kształcie serca 

  i delikatnych kwiatów jako punktu wyjścia i 
inspiracji do projektu artystycznego. 

 
Nawlekanie liści: 

Stwórz projekt rzemieślniczy, nawlekając 
specjalnie wybrane, zebrane liście na sznurek, 
a następnie zawieś na gałęzi lipy na zewnątrz, 

aby wyświetlić. Może to być szczególnie 
piękny projekt w okresie  

Jesienią, gdy kolory 
 liści zaczynają się  

się zmieniać. 
 

Letnie zapachy  
i pachnące koktajle 

Ten pomysł jest inspirowany pięknie pachnącą 
lipą latem, ale może być 

 być rozgrywany w dowolnym okresie.   
Daj graczom pojemnik, do którego będą zbierać  
Poproś graczy, aby poszli szukać przedmiotów, 

które mają godny uwagi lub interesujący zapach.  
Umieść przedmioty w naczyniu z niewielką ilością 

wody i rozetrzyj je razem z patyczkiem, aby 
"wymieszać" zapachy. 

Kiedy zapachowy koktajl jest już gotowy, dzieci 
powinny nadać mu nazwę i podzielić się swoim 

pomysłowym dziełem z przyjaciółmi.  Kto 
stworzył najpiękniejszy zapach?  Czyj jest 

okropny? 
 

 



 

 

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. 



 

 

Playful springboards: POKRZYWA 

 
             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 
 



 

 

Playful springboards: DĄB 

  

Dąb jest 
 powszechnym symbolem siły  

i wytrzymałości i został wybrany 
jako drzewo narodowe wielu 

krajów. 
Ikoniczny kształt liści dębu i jego 

wspaniałe owoce - żołędzie - 
doprowadziły do atrakcyjności 

drzewa i mogą inspirować wiele 
kreatywnych projektów i gier 

Przepisy kulinarne z  
wykorzystaniem dębu 

Ostrzeżenie:  Dąb jest niejadalny dla ludzi! 
Historycznie, głównym kulinarnym zastosowaniem 

dębu było tuczenie świń, ponieważ żołędzie są 
bardzo odżywcze dla świń.  

Owoce (żołędzie) służą jako pożywienie dla wielu 
dzikich zwierząt, które w zamian zapewniają 

rozprzestrzenianie się nasion żołędzi.  
Trociny dębowe są nadal używane do wędzenia 

żywności dla ludzi, a beczki dębowe są cenione w 
produkcji wina. 

Mimo, że liście i owoce dębu są niejadalne, 
wykorzystaj kształty liści i żołędzi do 
inspiracji do przepisów, takich jak te  

zachwycające słodkie przysmaki. 
 

Fakty i folklore 
Drzewa dębowe mogą przetrwać  

przez wiele setek lat; gdy mają ponad 400  
lat nazywane są dębami starymi.  Możliwe jest  

rozpoznać te stare drzewa po kilku cechach: mają bardzo szeroki 
pień, co nadaje im przysadzisty lub przygarbiony wygląd.Pień i 
gałęzie mogą być dość sękate i spróchniałe, a drzewo może być 
puste w środku.  Te cechy mogą sprawiać, że drzewo wygląda 

trochę niezdrowo, ale prawdopodobnie ma się całkiem dobrze jak 
na swój wiek! 

 
Woodland Trust posiada użyteczne narzędzie, które pomaga w 

przybliżonym określeniu wieku dębu.  
kalkulator wieku dębu 

Dąb od dawna związany jest z druidami: nazwa "druid" oznacza 
"mądrość dębu".   

Dawniej wierzono, że noszenie gałązki dębu obdarza magicznymi 
mocami. 

Umieszczenie żołędzia na parapecie dawało domowi  
ochronę przed piorunami.  

Noszony na człowieku żołądź zapewniał  
długie życie.    

 
Słodycze żołądziowe 

Składniki: 
Miękkie toffi lub krówki 

M&Ms lub inne orzechy w czekoladzie 
Instrukcje: 

Z miękkiego toffi lub masy krówkowej 
uformuj czapeczki żołędzi.  Uformuj je na 
wierzchu orzechów pokrytych czekoladą 
i zaznacz krzyżyki, aby pokazać fakturę.  

Są to piękne dekoracje do ciast i 
ciasteczek. 

 
 



 

 

Playful springboards: DĄB 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ludzie z żołędzi 
Sprzęt: 

Żołędzie; zapałki, wykałaczki lub gałązki; klej 
błyskawiczny lub pistolet do klejenia; metalowy 

szpikulec lub śrubokręt; liście i inne naturalne materiały 
Instrukcje: 

Wybierz po 3 żołędzie dla każdej figurki.  Ostrożnie 
przepchnij szpikulec lub śrubokręt przez żołędzie, aby 

zrobić otwory na wykałaczkę lub gałązkę, w które 
wsunie się "ręce i nogi" oraz aby połączyć żołędzie 

razem, tworząc ciało. 
Użyj małej kropki kleju, aby zabezpieczyć każdą "rękę" i 

"nogę". 
Dodaj inne naturalne materiały - takie jak  

liście, pióra lub płatki kwiatów, aby stworzyć  
z żołędzi zwierzęta lub  

wróżki. 
 

 

Zastosowania  
praktyczne 

Tradycyjnie dęby sadzono w ogromnych 
ilościach, ponieważ drewno z nich jest 

doskonałe do budowy statków. 
Kora dębu była często używana do garbowania 

skór. 
Dzisiaj drewno dębowe jest używane w 

inżynierii wodnej, jako drewno konstrukcyjne i 
na maszty. 

Dąb jest popularny do produkcji naturalnie 
wyglądających schodów i podłóg, a w przemyśle 

meblarskim, wysokiej jakości drewno dębowe 
jest wykorzystywane do produkcji masywnych 

elementów, jak również cienkich  
fornirów do wykorzystania na  

tańsze drewno. 
 

Sylwetki żołędzi 
Sprzęt: 

Dużo (i dużo!) żołędzi 
Instrukcje: 

Każda grupa składająca się z 3-4 dzieci 
wybiera zwierzę, które chce odtworzyć 
za pomocą żołędzi.  Ułóżcie je tak, aby 

utworzyły sylwetkę zwierzęcia, a 
następnie poproście pozostałe grupy, 

aby spróbowały je rozpoznać.  
Zbierzcie razem żołędzie, podzielcie je 

ponownie i spróbujcie odtworzyć 
kolejny motyw sylwetek. 

 

 

 
Wieniec z żołędzi 

Sprzęt: 
Karton, pistolet do klejenia, dużo 

żołędzi 
Instrukcje: 

Ze sztywnej tektury wytnij okrągły 
wieniec i pomaluj go na ciemny kolor.  

kolor.  Przewlecz sznurek przez wieniec, 
aby go powiesić.  Gdy farba wyschnie, 

użyj pistoletu do klejenia, aby 
przymocować do niego wiele żołędzi, 

umieszczając je jak  
najbliżej siebie. 

 



 

 

Playful springboards: DĄB 

  

.    
 

Obrączki na  
serwetki z żołędziami 

Sprzęt: 
Tuba tekturowa, Tektura 

Farba, Klej, Żołędzie 
Nożyczki 

Dekoracje wykończeniowe 
Wstążki 

 

Obrączki na serwetki  
z żołędziami 

Instrukcje: 
Pokrój tekturową rolkę, taką jak kuchenna; 
każdy pierścień powinien mieć około 3 cm 
szerokości. Pomaluj pierścienie jesiennymi 

kolorami i dodaj do obrazu wzory w kształcie 
liści dębu.  Narysuj i wytnij małe liście dębu z 

kartonu, a następnie pokryj je i żołędzie 
połyskiem, takim jak Mod Podge lub 

rozcieńczonym klejem PVA. 
 

Kiedy wszystko wyschnie, udekoruj wstążką i 
użyj pistoletu do klejenia, aby  
przymocować liście i żołędzie. 

 

Bug Village 
Sprzęt: 

Żołędzie, kamyczki, klej i pistolet  
do klejenia, gałązki, drewniana  

podstawa, naklejone oczy 
Instrukcje: 

Stwórz wioskę robaków używając 
zebranych żołędzi, kamyków i gałązek.   

Przyklej gałązki do drewnianej 
 podstawy i dołącz pozostałe  

elementy ostrożnie, aby stworzyć 
dioramę. 

 



 

 

Playful springboards: DĄB 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Miesiąc Dębu 

Sprzęt: 
Liście dębu, żołędzie, ogólne materiały  

rzemieślnicze, komputer do badań 
Instrukcje: 

Uczcij kulturowe znaczenie dębu poprzez wyznaczenie jednego 
miesiąca w roku jako Miesiąca Dębu. Podczas Miesiąca Dębu 
uczestnicy powinni nosić żołądź - prawdziwy lub narysowany, 
albo jakiś inny element związany z dębem, np. monety z liśćmi 
dębu itp.  Można je nosić jako "butonierkę", jako biżuterię, we 
włosach lub jako motyw na stroju. Wspólnie stwórzcie Dębowe 

Notesy, w których będą zawarte informacje o dębach: znaczenie 
biologiczne, kulturowe, motywy dębów w herbach, logach, 

monetach, odznakach, orderach, guzikach itp. Notujcie  
wiersze i prace plastyczne, w tym fotografie, kolaże i rzeźby.  
Na zakończenie Miesiąca Dębów, jako grupa, przeanalizujcie 

zebrane materiały, dzieląc się najbardziej fascynującymi i 
ciekawymi pracami.  

Na koniec zaprojektujcie, przygotujcie i  
przyznajcie sobie nawzajem dębowe medale  

lub odznaki.  
 
 

Liście dębu 
Sprzęt  

Liść dębu (lub jego zdjęcie) 
Papier akwarelowy 

Farby akwarelowe w kolorach jesieni 
Pędzel do malowania 

Papier i długopis 
Instrukcje: 

Na papierze akwarelowym, stosując technikę 
mokre na mokre (malowanie mokrym pędzlem na 

mokrym papierze) stwórz płynną mieszankę 
żółtych, brązowych i czerwonych plam. Pozwól, 

aby farba rozpuściła się i połączyła.  Po 
wyschnięciu narysuj kształty i kontury liści dębu, 
tworząc powtarzający się wzór, który może być 

wykorzystany w druku na tkaninach lub  
papierze prezentowym. 

. 
 

Biżuteria z żołędzia 
Sprzęt: 

Żołędzie 
Klej 

Farba 
Brokat 
Lakier 

Sznurek / skóra do przymocowania do żołędzia 
Długopisy 
Instrukcje: 

Żołędzie można malować i ozdabiać na różne 
sposoby, tworząc biżuterię, ozdoby do  

włosów, medaliony i plakietki - lub  
jesienne dekoracje do domu, takie  

jak świeczki i ramki na  
zdjęcia. 

 



 

 

Playful springboards: DĄB 

 

.    
 

Kumple z żołędzi 
Sprzęt: 

Żołędzie, drewniane szpikulce do 
kebaba, klej, farba, modelina, 

naklejone oczy 
Instrukcje: 

Przymocuj żołądź do ostrego końca 
drewnianego szpikulca do grilla.  Użyj 

farby, modeliny i przyklej oczy, aby 
stworzyć żołędziowych kumpli.  

Przymocuj swojego kumpla  
pionowo w bryle modeliny.  

modeliny. 
 
 

Girlandy z liści 
Sprzęt: 

Sznurek lub rafia rzemieślnicza 
Nożyczki 

Różne kolory cienkiego kartonu 
lub sztywnego papieru 

Długopisy 
 

Girlandy z liści 
Instrukcje: 

Przygotuj szablon liścia dębu - jeśli 
możesz, użyj prawdziwego liścia - i 

wytnij kształty liści z różnych 
kolorowych arkuszy papieru. Wytnij lub 

zrób dziurkę na górze każdego 
papierowego liścia.  Dodaj szczegóły do 
liści za pomocą długopisu, a następnie 
nawlecz wszystkie liście na sznurek lub 

rafię i zabezpiecz je na miejscu. 
 



 

 

Playful springboards: MAK 

  

Uprawianie maku 
 

Mak jest letnią rośliną i dziko rosnącym 
kwiatem, a jego uprawa jest łatwa. Wybierz . 

słoneczne miejsce na maki, i będą się 
rozwijać - mogą przetrwać nawet trzy lub 

cztery tygodnie bez wody.  
 

Kilka tygodni przed wysiewem maku, 
wzbogać glebę kompostem. Gleba  
musi mieć swobodny odpływ, więc  

przekop obszar przed siewem  
nasion. 

 

 
Używano  

kwiatów maku jako  
środki przeciwbólowe na łagodzenie  

łagodnych bólów i bóle jak ból zęba i gardła. 
 

Napar herbaciany z suszonych płatków pomaga 
złagodzić ból gardła lub kaszel. 

 
Świeże płatki maku zostały użyte do 

przygotowania syropu do użycia w czerwonych 
barwnikach, szminkach, aby ożywić kolor wina i 

zmniejszyć zmarszczki na twarzy.  
  

Naukowcy zaczynają teraz myśleć  
że substancje chemiczne  

zawarte w płatkach 

Jak się zbiera mak 
Po opadnięciu płatków kwiatów,  

nasiona wysychają w maku. 
Kapsułki i pola makowe wypełnione są 

wielogłosowym, drobnym, ale wyraźnie 
słyszalnym grzechotaniem przy 

najmniejszej bryzie: tak jakby sam mak 
chciał zwrócić uwagę na zbliżające się 

zbiory. 
 

Ostrożnie wstrząśnji  
nasionami ręcznie. 

Nasiona maku są jadalne.  
i można je znaleźć w nawierzchniach  

piekarniczych lub przyprawowych  
Sklepach. Mak jest powszechnie używany do 

aromatyzowania żywność, zapewniając konsystencję i 
orzechowy smak. Są one często spotykane w ciastach i 

wypieku chleba.  
 

Receptury maku 
        

Austriackie przysmaki z maku 
Nasiona maku (po niemiecku Mohn) są powszechnym  
składnikiem w wielu austriackich daniach. Wyszukaj w 

Internecie przepisy, takie jak: Mohnzelten,  
Mohnnudeln, Mohnkuchen, Mohnstrudel,  

Mohntorte, Mohn- 
Topfen-Kuchen i Mohn-Muffins. 



 

 

Playful springboards: MAK 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Austriacka wioska makowa 

 
W Waldviertel, regionie w  niższej 

Austrii, maki są uprawiane i prezentowane  
we wszystkich ich aspektach, łącznie z makową ścieżką 

przyrodniczą,  
które oprócz uprawy, zbiorów i  

użycia przekazuje również fakty historyczne i ogród makowy, 
w którym kwitnie wiele różnych odmian maku. Za wsią i na 
polach znajduje się szlak turystyczny z makiem - podążaj za 

czerwonym symbolem maku! 
 

 Waldviertel 
 

 Mohndorf Austria 

Maki węgierskie 
 

Na Węgrzech są wielkie  
pola makowe w całym kraju  

i rosną w pobliżu domów, jak również 
w ogrodach podmiejskich. Jednak, 

choć wyglądają pięknie, rolnicy 
uważają ją za chwast wśród zbóż.  

 
Mak jest powszechnie  

przedstawiony w węgierskiej 
 Sztuce ludowej. 

 
Jeśli chcesz użyć  

części lub całość maku 
delikatnie usuń cały kwiat z 

łodygi za pomocą sekatorów 
lub nożyczek, a następnie 

ostrożnie ściągnji 
płatki, działki lub główki 

Perkusja makowa 
 

Głowa maku jest owocem 
maku. Pozostaw główki nasion do 

wyschnięcia na 1-2 tygodnie, a 
następnie potrząśnji każdą z nich po 

kolei. 
Dźwięk to grzechotanie nasion w 

środku. Porównaj dźwięki z każdej 
wysuszonej głowicy makowej 

i użyj ich do stworzenia  
perkusji. 



 

 

Playful springboards: MAK 

 

Suszone płatki maku w  
puszce  mogą 

być używane do dekoracji gór  
ciastek lub dodawane do projektów 

artystycznych i rzemieślniczych, takich 
jak świece, mydła oraz  

bomby kąpielowe. 
 

Maki stanowią świetną inspirację dla 
projektów fotograficznych, poetyckich i 
rysunkowych – bądż śmiały I pobaw się 

wymyślając ciekawe rzeczy 
inspirowane makiem. 

Mak jest międzynarodowym  
symbol pamięci o stracie ludzkiej  

na polach bitew I wojny światowej w  
Europie Północnej. Ziemie bitewne  

zapewniły doskonałe warunki do przebudzenia  
się maku, który rozwija się na zniszczonej ziemi. 
Mak w pełnym rozkwicie wyczarował następnie 

wrażenie przytłaczającego "morza krwi", 
wywołującego smutek i nadzieję. 

  
Z tematem pamięci i z  

jego piękna, mak jest idealną rośliną do  
inspirować kreatywności i projektów  

artystycznych w  
młodych ludziach. 

Hapa Zome  
 

to sztuka tworzenia odbitek z wykorzystaniem  
naturalnych barwniki uwalnianych w momencie,  

gdy roślina jest "rozwalona".  
Rośliny o wysokiej zawartości wody i silnych kolorach 
 działają najlepiej, bo wylewają się do medium będąc   

używane. Łodygi i płatki działają równie dobrze. Każdy młody 
człowiek znajduje swoje własne liście i/lub płatki i dostaje 

kawałek bawełny o wymiarach ok. 20cm x 10cm (wycięty np. 
ze starych bladych prześcieradeł). 

Uwięż części roślin po jednej stronie kawałka złożonej 
tkaniny, drugą połowę złóż na górze liści/płatków. uderz 

tkaninę młotkiem lub kawałkiem drewna.  
Delikatnie podnieś, aby obejrzeć wykonywany nadruk.  

Kiedy tkanina jest wreszcie rozłożona, praktycznie  
pozostawiono symetryczny odcisk c 

zęści roślinnej. 
 

 
Stwórz makową pamiątkową 

latarenkę poprzez robienie maków i klejenie 
na zewnątrz słoika z dżememem oświetlonego 

z tealight świecą. 
 

Rób maki z wielu mediów, takich jak 
z filcu, bibuły, kartonu, papieru, papieru do filtrowania 

kawy lub nawet z pomalowanych, pociętych pudełek na 
jajka. 

 

Zbierz kilka małych liści (które zwykle opadają z łodygi) i 
wysusz je między książkami lub w 

prasie do kwiatów na kilka tygodni. Użyj  
wysuszonych liści do stworzenia kwiatu lub  

abstraktowego 
wzoru na zdjęcia, kartki z życzeniami i 

etykiety na prezenty. 



 

 

Playful springboards: WIERZBA 
 

  

 

Użycie kory wierzbowej  
datuje się na tysiące lat, do  

czas Hipokratesa (400 p.n.e.)  
gdy pacjentom zalecano żucie kory w celu 
zmniejszenia gorączki i stanu zapalnego. 
Właściwość przeciwbólowa kory wierzby 

nazywana jest salicyną, substancją 
chemiczną, która jest podobna do 

aspiryny (acetylosalicylowy 
 kwas). W XIX wieku, salicyna była  

używany do rozwoju  
Aspiryny. 

W dawnych czasach, ludzie wierzyli w to 
 że miał pecha zdradzić sekret stojący 

 pod wierzbą, bo wiatr, który wiał przez 
 liście wyjawiłyby wszystkim sekret. 

 
Na przestrzeni wieków ludzie byli wciągani przez 

wierzbę i pojawiają się w starożytnych legendach, 
opowieściach, folklorze i zwyczajach różnych kultur. 

Wierzby występują w trzech sztukach Williama 
Shakespeare'a: Hamleta, Otello i Dwunastej nocy. 

 
Kiedy wierzby są wycinane z powrotem do ziemi 

 szybko i energicznie 
 odrastają licznie  

nowe pręty, co czyni je użytecznymi drzewami dla 
projektów budowlanych. Kora wierzbowa zawiera 

 naturalne hormony wzrostu roślin, które  
może być używany do ukorzeniania nowych sadzonek.  

Ogrodnicy, zbierają sadzonki z roślin do 
Rozmnażać je można zrobić wodę wierzbową, aby pomóc ich 

sadzonkom zakorzenić się.  
W tym celu należy zebrać młode gałązki wierzby, usunąć wszystkie 

liście, a następnie posiekać gałązki i ugotować je na patelni.  
Po ochłodzeniu przez noc, przesiej wodę wierzbową i wlej do 

szczelnego pojemnika w chłodnym miejscu (należy go oznaczyć!). 
Użyj wody wierzbowej do namoczenia sadzonek z roślin przed 

posadzeniem ich; rośliny rozmnażane mogą być również podlewane 
wodą wierzbową. 

 
Żywe płoty: Ponieważ wierzba jest tak odporna. 

 może być również używana do tworzenia ogrodzeń, które 
 zakorzenią się i będą wzrastać oraz będą się rozwijać  

może być wpleciony i może być używany 
 aby uczynić zieloną żyjącą  

rzeźbę. 

Wierzba drzewo jest  
podstawowym materiałem dla różnych  

dzieł sztuki. Ponieważ gałązki wierzbowe s 
ą tak elastyczne, są idealne do tkania  

koszy i innych pojemników.  
Drewno wierzbowe jest często 

wykorzystywane jako materiał do budowy 
rzeźb, tuneli i schronień. Utalentowana 

brytyjska artystka "Anna i Wierzba" 
wykorzystuje wierzbowe gałęzie do 

wykonywania głębokich, uderzających  
rzeźb. Znajdź ją w Internecie:  

Anna i Wierzba 
 



 

 

Playful springboards: WIERZBA 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Żerowanie na łodygach wierzbowych  
jest łatwe, ponieważ wierzby należą do najbardziej 

charakterystycznych gatunków. Istnieje wiele odmian 
wierzba i niektóre pękają łatwiej niż inne. 

Można też kupić suszoną wierzbę do celów 
rzemieślniczych. 

Do pracy z "żywą" wierzbą (znaną również jako "zielona" 
wierzba, czyli świeżo pocięta) należy namoczyć gałązki na 

noc w wannie z wodą, aby mieć pewność, że łodygi są 
giętkie i elastyczne. Długości łodyg wierzby nazywane są 

brodawkami. 
Użyj krótkich odcinków wierzby, aby stworzyć proste 

elementy, takie jak ozdoby gwiazdkowe i latarnie pokryte 
bibułą. 

Do łączenia długości ziesów należy użyć taśmy maskującej. 
Wyplatanie lub skręcanie łodyg wierzby może być 

łatwiejsze, jeśli jeden koniec cebulki zostanie wepchnięty 
do ziemii lub związany razem, aby utrzymać  

je w jednym miejscu. 

Kula wierzbowa może być podstawą wielu projektów 
rzeźbiarskich. 

Najpierw zrób okrągłą obręcz z wierzby przez 
 skręcanie dwóch kawałków wierzby i złożenie końcówek w 

celu ich zabezpieczenia. Zrób 
 kolejne dwa lub trzy obręcze o tym samym rozmiarze i 

wepchnji je wewnątrz siebie, aby stworzyć kształt kuli. Im 
więcej kółek użyjesz, tym bardziej będzie to wyglądało na 

kuliste. 
 

Technika, która dodaje siły każdej strukturze jest wplatanie 
wierzby w i z podstawowego kształtu, który masz, czy jest to 

para skrzydełek wróżki, kształt ryby lub cokolwiek innego. 
W Internecie jest mnóstwo instrukcji i filmów wideo, 

pokazujących jak tkać i tworzyć za pomocą wyszukiwania 
wierzbowego online i na YouTube: 

 
Tkactwo wierzbowe 
Rzeźby wierzbowe 

 
Wierzba związana  

lub tkana 
razem tworzy idealną bazę 

na sezonowy wieniec, ozdobiony 
obiektami naturalnymi, które zostały 

znaleziony na miejscu. 
Podobnie, wierzba może być użyta jako 

struktura prostej ptasiej miska do 
budowy gniazda, która może być 

wyłożona mchem do wyświetlania 
znalezionych naturalnych  

przedmiotów. 



 

 

Playful springboards: WIERZBA 
 

  

 

Naturalny  
mobilny z bibułą 

 
Stwórz prosty kształt - na przykład gwiazdę, obręcz  
lub serce - wyginając ciuszki i stosując maskującą 
 taśmę do przytrzymania ich na miejscu.  Dodaj  

warstwę dekoracyjną lub utrzymaj ją w stanie naturalnym - 
może po prostu ładną wstążkę do jej zawieszenia.  Aby dodać 
dekoracje z bibuły, należy zabezpieczyć płaską powierzchnię, 

a następnie rozprowadzić nawodnioną mieszanką 
 z klejem PVA na nim. Ostrożnie połóż bibułę na mieszaninie 

klejową. Nie zamocz bibuły zbyt mocno, bo się rozerwie.  
Użyj gąbki nasączonej klejem, aby delikatnie przetrzeć 

chusteczkę, następnie złóż ją na pół i przetrzyj ponownie. 
Połóż chusteczkę na kształt wierzby. Nakładaj teraz 

dodatkowe arkusze tkanki - ale nie przesadzaj, ponieważ 
zmniejszy to efekt przenikania światła. Podczas 

 gdy klej jest jeszcze wilgotny, dodaj farbę,  
brokat, oczy lub inne elementy  

dekoracyjne. 

Naturalna  
mobilność 

Zbierz interesujące lub  
Sezonowe obiekty naturalne. 

Stwórz mobilny wieszak, 
wykonując obręcz z dwóch lub 

więcej kawałków wierzby. 
Używając sznurka lub sznurka, 

przymocuj naturalne  
przedmioty do mobilnego 

 Wieszaka. 

Latarnia z bibułą 
 

Metoda tworzenia  
latarnji trójwymiarowej jest podobna do  

Techniki opisanej powyżej, ale przy większej ilości sztuk - 
przy pierwszej próbie najłatwiej jest uzyskać kształt 
prostego boku, np. kwadratu lub trójkąta. Stwórz 

wierzbową "bazę", w której mały słoik z tealightem 
wewnątrz lub tealightem zasilanym bateryjnie będzie 

siadał do oświetlania latarni.  
Następnie dodaj bibułkę i dekoracje do latarni.  

Pozostaw do wyschnięcia, a następnie przymocój drut lub 
sznurek do góry, aby zawiesić go na kiju.  

Na koniec wtnji mały otwór w jednym z boków latarni,  
aby zapalić świecę w środku. 

Te latarnie wyglądają bardzo efektownie  
na parady latarni na specjalnych 

 Okazjach. 

 
Maski są  

wspaniałą zabawą dla dzieci i 
 młodych ludzi, zachęcając ich do  

przejmowania innych postaci, które mogą  
mieć silne powiązania kulturowe lub 

historyczne: rola maski polega na przemianie 
osoby noszącej. Maski stwarzają okazję do 

połączenia się ze światem przyrody i wyjścia z 
codziennych ludzkich ograniczeń, inspirując 

dramaturgię i odgrywanie ról. Praca z 
wierzbowymi łodygami pozwala dzieciom  

na tworzenie wyrafinowanych  
trójwymiarowych struktur. 

Sprzęt: 
gumki recepturki 

Wierzby z wierzbami 
Farba i inne elementy dekoracyjne 

Bibuła, Klej 
 

Instrukcje: 
Przedyskutujcie możliwe tematy masek, być może 
kulturowe lub historyczne, albo dziwne i szalone. 

Do tworzenia konstrukcji szkieletowych należy użyć 
blatów i taśmy maskującej. Wierzba może być zginana i 

składana, ale zachowuje swoją wytrzymałość, więc 
może być używana do tworzenia długich szyjek  

lub dużych głów.  
Pokryj konstrukcję bibułą i  

klejem, dodając odpowiednich  
dekoracji dla wzmocnienia  

efektu. 



 

 

Playful springboards: WIERZBA 
 

 
             

 

Okrągły nietoperz 
To jest nieco większy 

 projektu wybielania i wymaga większego,  
ostrzejsze narzędzia, więc do zapewnienia 

bezpiecznego użytkowania narzędzi konieczny jest 
nadzór osób dorosłych.  

Wymaga też kawałka drewna, gałęzi 
 na długość nietoperza (20-25 cm). Zdecyduj, z 

którego końca rączki będzie wykonana. 
Usuń korę i użyj narzędzi do ostrożnego cięcia i 
rzeźbienia nietoperza w jego kształcie. Kiedy już 

będziesz zadowolony z gotowego nietoperza, użyj 
szorstkiego papieru ściernego, aby uporządkować 

powierzchnię. Możesz  
dodać sznurek lub taśmę wokół uchwytu 

 aby wygodniej było  
bawić się w kręgarzy. 

Wybieranie rymów 
Na Słowacji dzieci często używają "wybierania 
rymów", aby zdecydować, kto będzie "nim" w 

grach na znacznikach. 
Vŕba oznacza WIERZBA w języku słowackim. 

 

Stojí vŕba pri potoku 
Na nej visí zvon 

Na koho do slovo padne 
Ten musí ísť von  

 
Pri potoku vŕba stala, 
do vody sa pozerala. 

Pod vŕbou sa koza pásla, 
zavše sa jej brada triasla. 
A tá koza zvonček mala, 
zrazu na ňom zacengala 

cingi - lingi - bom! 
A ty pôjdeš von! 

 

Wybieranie rymów 
 

Ta słowacka rymowanka jest tłumaczona 
jako taka: 

 
Przy strumieniu jest wierzba 

Wisi na niej dzwonek 
Do kogo spadnie słowo 

musi wyjść 
Przy strumieniu jest wierzba, 

która zagląda do wody. 
Koza pasła się pod wierzbą, 

jej podbródek się zatrząsnął. 
A kozioł miał dzwonek, 

nagle zaczął na niej: 
cingi - lingi - bom! 

i wyjedż. 
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Magiczna wierzba 
W serii książek Harry'ego 

Pottera, wierzba płacząca na 
terenie szkoły została 

zaczarowana i jest znana jako 
Wierzba Płacząca. 

Dowiedz się więcej o magicznym 
drzewie wierzbowym Hogwartu: 

wierzba płacząca. 
Dlaczego autor wybrał wierzbę 

do tej "roli"? 
 

Wybieranie gier 
Zagraj w to jak w grę zręcznościową papier  

kamień I norzyce 
Wierzba płacząca macha ramionami w górę  

nad ich głową i stoi wysoka.  
Uczeń przykucnął do pozycji startowej sprintu (do ucieczki) 

Kreator wypływa do przodu, jakby wskazywał różdżkę i 
rzucał zaklęcie.  

 
Wierzba bije studenta, bo może zaatakować. 

Uczeń bije czarodzieja, ponieważ może szybciej uciekać. 
Czarodziej bije wierzbę płaczącą bo jego magia jest 

potężniejsza. 
 

Gracze stają twarzą w twarz i na trzy przyjmują swoją pozę 
jednocześnie jak ich  

Wyzwoliciel adoptuje ich. Zwycięzca zyskuje  
Punkt. Jeśli przyjmą ten sam  

żaden nie wygrywa i grają ponownie. 

Obręcze z wierzby 
Na dużym obszarze, umieścić te obręcze 

wierzbowe  
aby stworzyć podstawę do gry w berka. miej  

wielu graczy, którzy są "łapaczami", którzy muszą 
spróbować i oznaczyć pozostałych - "biegaczy". 

Biegacze nie mogą zostać złapani, jeśli wskoczą do 
jednej z wierzbowych bezpiecznych baz na ziemi. 

Biegacze mogą pozostać wewnątrz obręczy 
wierzbowej tylko na 10 sekund. Gdy biegacz 

zostanie złapany, może albo usiąść, albo dołączyć 
do łapaczy. Zdejmij wierzbowe obręcze jeden po 

drugim w miarę postępów w grze.  
to trudniejsze dla biegaczy... 

Możesz zdobyć własne  
gałązki wierzby.  Istnieje wiele odmian  

wierzby i niektóre z nich łamią się łatwiej niż inne.    
Można również kupić wierzbę do craftingu. Jeśli zamierzasz 
pracować z wierzbą dla żywych rzeźb wierzbowych pomaga 
moczyć gałązki przez noc w wannie z wodą noc przed, aby 

zapewnić, że gałązki są zgięte i elastyczne. Długości gałązek 
wierzbowych są znane jako withies. 

Można pracować z wierzbą tworząc proste struktury, takie 
jak dekoracje gwiazd i lampiony, które można pokryć bibułą.  

Do mocowania gałązek wierzby można użyć taśmy 
maskującej.  

Wyplatanie, jest to efektywne skręcanie kawałków wierzby 
razem, może być łatwiejsze, jeśli jeden koniec zamocujesz w 
ziemi lub zwiążesz razem, a następnie wypleciesz.  Jeśli po 

prostu  
chcesz uzyskać efekt wiązki, możesz zebrać  
wierzbę razem i owinąć mniejszy kawałek 

 wierzby wokół zewnętrznej strony, aby utrzymać  
je razem. 

 


	01 Ash PO RTU
	02 Blackberry PO RTU
	03 Conifer PO RTU
	04 Dandelion PO RTU
	05 Dog Rose PO RTU
	06 ELDER Rose PO RTU
	07 Grass PO RTU
	08 Hazel PO RTU
	09 HORSE CHESTNUT PO RTU
	10 Ivy PO RTU
	11 Lime PO RTU
	12 Nettle PO RTU
	13 Oak PO RTU
	14 Poppy PO RTU
	15 Willow PO RTU

