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Dzień dobry Kochani. Witam Was w kolejny piękny dzionek  Dziś podobnie jak wczoraj i przedwczoraj 

wybierzemy się na łąkę. Ale nie będziemy szukać zwierząt tam żyjących, a roślin. I to niezwykłych.  

Zatem zaczynamy 

Część I 

1. Teraz wszyscy się witamy, 

Na zabawę już czekamy          kłaniamy się w prawo i w lewo 

Jeden krok                               krok w prawą stronę  

Drugi krok                               krok w lewą stronę 

Teraz obrót                              obracamy się 

Uścisk rąk                               podajemy dłoń osobie stojącej obok 

                                                                                                                               

Część II 

1. Wspomniałam wcześniej, że dziś na łące poszukamy niezwykłych roślin. Te rośliny to zioła. Czy 

wiecie czym są zioła? 

Są to rośliny zawierające substancje wpływające na zdrowie człowieka.  Są to gatunki lecznicze, 

przyprawowe, a także trujące.  

Do najpopularniejszych ziół łąkowych zalicza się min 

RUMIANEK 

                        



Ten niewielki biały kwiatek ma naprawdę bardzo dużo zastosowań. 

Można z niego robić herbatki, maści, nalewki, okłady czy płukanki. 

 Ma właściwości przeciwzapalne, dlatego podczas przeziębienia warto wypić napar z rumianku albo 

zrobić okład gdy mamy np. zapalenie spojówek. Napar z rumianku możemy śmiało stosować do 

inhalacji, gdy tylko zauważymy pierwsze objawy przeziębienia. Taki zabieg rozrzedzi wydzielinę i 

ułatwi oddychanie.  

 Działanie regenerujące skórę – stosowanie okładów z rumianku zmniejsza obrzęki, przyspiesza 

gojenie ran, a nawet pomaga leczyć oparzenia.  

Kolejnym ziołem łąkowym jest DZIURAWIEC (gdy byłam w Waszym wieku często zbierałam go 

z moją prababcią; babcia suszyła go i robiła sobie z niego napary). 

                            

Dziurawiec łagodzi bóle brzucha, wszelkie skutki niestrawności. Również wykorzystuje się go w 

leczeniu chorób skóry. 

 

Wiele, wiele lat temu, gdy byłam małą dziewczynką spędzałam wakacje u moich dziadków na wsi. 

Bardzo to lubiłam, ale często zdarzały się jakieś otarcia, drobne skaleczenia, ranki. Nie było niestety 

takich kolorowych plasterków jak dziś  ale moja babcia i na to znała sposób. Robiła mi okłady z 

liścia A dokładnie z liścia babki. 

 

 

 



               

Babka zwyczajna jest znanym ziołem w leczeniu gojenia się ran oraz odparzeń. Oczyszcza 

organizm z toksyn, jest pożyteczna w redukowaniu gorączki, w leczeniu infekcji oraz problemów 

związanych ze skórą. Zioło to jest również uważane jako antidotum przeciwko truciznom. 

Ostatnie zioło łąkowe, o który chciałam Wam dziś powiedzieć to POKRZYWA. Może nie jest to 

najładniejsza roślina, a dotknięcie jej bywa bolesne, jednak również ma bardzo wiele do 

zaoferowania 

          

 

W skład pokrzywy zwyczajnej wchodzą  witaminy A, K, B2 i C, ale także minerały takie jak                          

magnez, wapń i żelazo. Pokrzywa łagodzi przebieg – grypy, jelitówki, przeziębienia. Zmniejsza 

dolegliwości po zatruciach. Korzystnie wpływa na poprawę wyników badań krwi, regulując poziom cukru, 

obniża ciśnienie. Tę cenną roślinę można wykorzystać także zewnętrznie, np. do przecierania skóry 

naparem lub płukania włosów. Przyspiesza porost włosów i korzystnie działa na skórę. 

 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,witamina-a---zrodla--wplyw-na-organizm--skutki-niedoboru-i-przedawkowania,artykul,1721642.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,witamina-k---gdzie-ja-znajdziemy-,artykul,1725198.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,witamina-c--kwas-askorbinowy----niedobor-i-nadmiar-witaminy-c,artykul,1721541.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,magnez---objawy-niedoboru--w-czym-jest--produkty-bogate-w-magnez,artykul,1719855.html
https://www.medonet.pl/badania,wapn,artykul,1570251.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,zelazo---czym-grozi-niedobor--produkty-bogate-w-zelazo,artykul,1660301.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-ukladu-pokarmowego,grypa-zoladkowa--grypa-jelitowa--jelitowka----objawy--leczenie,artykul,1704110.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,przeziebienie---objawy--leczenie--ile-trwa--jakie-leki-stosowac-,artykul,1722438.html


Oczywiście takich niezwykłych roślin na łące jest znacznie więcej. Ale zioła rosną nie tylko na łące. Można 

je uprawiać we własnym ogródku, balkonie czy kuchni. Może macie którąś z tych roślin w swoim domu: 

                  

                  Lawenda                                                                                    Bazylia 

 

 

                      

                   Mięta                                                                                             Tymianek 

 

Poszukajcie ziół w waszych domach, a jak już znajdziecie jakieś, przyjrzyjcie im się uważnie, 

powąchajcie…. 

Zachęcam Was również do wypicia herbatki ziołowej (z mięty lub rumianku); dodajcie kilka listków mięty 

do wody i sprawdźcie jak zmieni jej smak. 

Część III 

Na zakończenie proponuję Wam narysowanie kwiatów rumianku (możecie go również wykleić papierem 

kolorowym, plasteliną czy pomalować farbami).  

Życzę Wam dobrej zabawy i miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie  

Aldona P.  

Ps. Szablon rumianku znajdziecie poniżej;  

Ps.2 przygotujcie proszę na jutro rolkę po papierze toaletowym i papier kolorowy  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


