
Piątek, 15.05.2020 r. 

 

Dzień dobry Rodzice i Marzyciele! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarnej. Dziś posłuchamy i poruszamy się przy 

przepięknej muzyce A. Vivaldiego Cztery pory roku Wiosna, zapoznamy się z pojęciem „zielnik” oraz 

poznamy popularne zioła i ich właściwości.   

Zapraszamy! 

 

1. Na początek posłuchajcie muzyki Antonia Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna. 

 

 
 

Przygotujcie sobie kawałek zielonej bibuły i unoście ją wsłuchując  się w muzykę. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

Podczas zabawy dzieci wchodzą w role wiosennego wiatru, który pojawił się nad majową łąką. Każde 
dziecko chwyta kawałek materiału i unosi go w górę. Ilustrują muzykę następującym ruchem: 

 
-fragment wykonany głośno: dzieci poruszają materiałem w taki sposób, aby kwiatki podskak iwały wysoko, 
 

-fragment wykonany cicho: dzieci delikatnie poruszają materiałem, w taki sposób, aby kwiatki 
podskakiwały niezbyt wysoko,  

 
- powtórzenie czynności z punktu 1: dzieci wolno poruszają się w prawą stronę,  
 

-powtórzenie czynności z punktu 2: dzieci poruszają się w lewą stronę, kładą materiał na podłodze.  

 

Dzieci improwizują ruchy wiatru, biegając po sali zgodnie z charakterem muzyki; kładą się na podłodze, 

jeszcze nieznacznie poruszając rękami i nogami, ale coraz wolniej, aż na koniec zabawy wiatr cichnie i 

dzieci zastygają bez ruchu.  

 

 

2. Czy zastanawialiście się kiedyś nad słowem „zielnik”? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


Otóż, zielnik to nie lada wyzwanie. Tworzenie zielników (harbariów), czyli zbiorów opisanych suszonych 

okazów roślin ma wielowiekową tradycję – niegdyś była to pasja lekarzy i szlachcianek. Cel jest jeden – 

gromadzenie wiedzy o gatunkach roślin, miejscach i warunkach ich występowania. Zielnik wymaga czasu, 

uwagi, cierpliwości i znajomości pewnych zasad – jego tworzenie to cały proces. Ponieważ świat roślin jest 

ogromny i różnorodny, przygotowując zielnik najlepiej skupić się na jednej interesującej nas grupie, aby 

uniknąć chaosu. Innymi słowy nasz zielnik powinien mieć temat – podniesie to jego walory edukacyjne. 

Może on np. obejmować rośliny występujące w określonym typie siedliska (np. rośliny polne, leśne, 

bagienne), należące do określonej rodziny, np. trawy, czy charakteryzujące się określonymi cechami, np. 

rośliny lecznicze, trujące.  

Podstawowa kwestia to prawidłowe rozpoznawanie roślin. Na zbiory najlepiej wybrać się z dobrym, 

ilustrowanym przewodnikiem lub atlasem do oznaczania gatunków. Ewentualnie zidentyfikować roślinę 

zaraz po przyniesieniu do domu, kiedy jeszcze jest świeża. Można też zrobić zdjęcie, a w razie wątpliwości 

można znaleźć wiele fotografii w internecie dla porównania. W trakcie suszenia rośliny mogą znacznie 

zmienić wygląd i kolor, co utrudnia późniejszą identyfikację.  

 

 
 

Zbiór roślin do zielnika  

Odpowiednio wyposażeni – w atlas, a także łopatkę i woreczki foliowe, możemy zacząć gromadzić rośliny 

do suszenia. Oto kilka podstawowych zasad dotyczących zbioru: 

– zbiera się rośliny o typowych cechach danego gatunku 

– w miarę możliwości powinny to być całe rośliny lub w przypadku roślin o dużych rozmiarach fragmenty 

przedstawiające wygląd wszystkich części: korzeń, liść, łodyga, pąk, kwiat, owoc/nasiona  

– rośliny nie powinny być mokre – poczekajmy, aż obeschnie poranna rosa i unikajmy deszczowej pogody 

– nie wolno zbierać roślin będących pod ochroną i na terenach prawnie chronionych! (np. rezerwaty 

przyrody) 

– zebrane okazy oczyszczamy z ziemi, owadów (ale nie usuwamy żadnych części, np. pożółkłych liści)  



 

Zebrane okazy suszy się między warstwami papieru, które dobrze jest zmieniać co parę dni. Najlepsze są 

gazety, bibuła, można też użyć starych książek.  

 

Zasady suszenia roślin: 

– trzeba je ułożyć do suszenia jak najszybciej po zebraniu – zwiędnięte, zwijające się liście i płatki bardzo 

utrudniają zadanie 

– okazom należy nadać możliwie naturalny kształt i ułożyć je tak, aby uwidocznić wszystkie  

– zasuszone okazy powinny być jak najbardziej płaskie; grubsze części roślin, np. łodygi czy korzenie 

można przeciąć wzdłuż 

– rośliny suszymy w ciepłym i suchym miejscu 

– w zielniku umieszczamy tylko całkowicie zasuszone okazy, aby uniknąć pleśnienia.  

 

3. Czy znacie jakieś zioła? A może macie je w domku? Wiecie jakie cudowne właściwości posiadają?  

 

Dawno, dawno temu, kiedy ludzie nie znali jeszcze tabletek, antybiotyków, szczepionek i zastrzyków, 

musieli radzić sobie z chorobami, wykorzystując to, co dała im natura.  

Obserwowali więc przyrodę i poznawali działanie roślin na organizm człowieka. Okazało się, że wiele 

spośród nich posiada właściwości lecznicze. Ziołami mogą być całe rośliny lub tylko ich części, np. kwiaty, 

liście, korzenie, owoce. Obecnie wykorzystywane są nie tylko w leczeniu wielu chorób i dolegliwości, ale 

także w kosmetyce i jako przyprawy do potraw. Z ziół przygotowuje się syropy, nalewki, napary, herbatki, 

olejki aromatyczne, pastylki, a nawet cukierki. Pamiętajcie jednak, że aby móc bezpiecznie stosować zioła, 

należy się na nich dobrze znać, ponieważ źle używane, mogą nawet poważnie zaszkodzić. W dawnych 

czasach ziołom przypisywano właściwości magiczne, ich zbieraniu towarzyszyły często tajemnicze rytuały. 

Dziś wiemy, iż było to konieczne, ponieważ - aby rośliny te miały jak najlepsze właściwości - muszą być 

zbierane o określonej porze roku, dnia, a nawet w odpowiedniej  fazie księżyca. Do dziś zbiera się zioła 

dziko rosnące, ale niektóre gatunki pochodzą z upraw.  

Tak więc gdy rozboli was brzuszek, mama zaparzy herbatkę z mięty lub rumianku, a na przeziębienie poda 

wam syrop z malin albo dzikiej róży. Za to w kuchni do makaronu doda pachnącej bazylii, a do żurku 

wrzuci szczyptę aromatycznego majeranku.  

 

 

 



Pokrzywa zwyczajna 

 Ta wszechobecna roślina, której zazwyczaj się  

wystrzegamy w obawie przed poparzeniem, ma swoje właściwości lecznicze. Wyciągi i napary z jej liści 

pomagają przy stanach zapalnych dróg moczowych i przewodu pokarmowego, takich jak nieżyt żołądka, 

jelit oraz biegunki. Odwary z liści i korzenia pokrzywy pomagają również w walce z łupieżem i łojotokami. 

Pokrzywy zbieramy w okresie od czerwca do września.  

 

 

 

 

 

Rumianek 

 Kolejna roślina, której trudno nie dostrzec wokół nas. 

Rośnie dziko na łąkach i polach uprawnych, ale także uprawiany jest na plantacjach. Napar z rumianku to 

dobre remedium na stany zapalne przewodu pokarmowego, a także zgagę i brak apetytu. Można stosować 

go zewnętrznie i wewnętrznie jako napar. Zastosowanie zewnętrzne uśmierza świąd, zaczerwienienia, 

dolegliwości oczu, a także wspiera leczenie odleżyn. Kwiaty rumianku zbieramy od maja do jesieni. Należy 

z niego korzystać ostrożnie, ponieważ często powoduje nadwrażliwość i reakcje alergiczne.  

 

 

 

 

 



Mniszek lekarski 

Wszystkim dobrze znana roślina lecznicza obecna na 

każdym trawniku i łące. Wykorzystuje się zarówno jego kwiaty, jak też korzeń i liście. Mniszek lekarski 

okaże się pomocny przy problemach z nerkami, wątrobą, nieżytami jamy ustnej i górnych dróg 

oddechowych oraz niektórych problemach ze skórą. Stosuje się go również w kosmetyce, pod postacią 

okładów na kurzajki. 

 

Dziurawiec 

Ziele o wyjątkowo wszechstronnym zastosowaniu, 

które można znaleźć na łąkach, polach i w okolicznym gąszczu. Charakterystyczne ziele o żółtych, 

drobnych kwiatkach sprawdzi się w postaci naparu na problemy wątrobowe, z układem moczowym, a także 

żołądkowe. Ponadto ziele dziurawca ma działanie uspokajające oraz sprawdza się w terapii odmrożeń, 

oparzeń oraz trudno gojących się ran. Redukuje stany zapalne gardła i dziąseł. Kwiatów dziurawca należy 

się spodziewać na łąkach między czerwcem, a sierpniem. 

 

Mięta pieprzowa 

Ziele i smak nam wszystkim dobrze znany. Liście mięty można zbierać 

całe lato. Napary z niej to delikatne wsparcie przy problemach trawiennych, sk urczach w przewodzie 

pokarmowym czy kolce jelitowej. Jej właściwości lecznicze wykorzystywane są również w chorobach 

wątroby i dróg żółciowych.  



 

Babka lancetowata 

Można ją znaleźć praktycznie na każdym trawniku. W 

ziołolecznictwie stosuje się jej w pełni wykształcone liście, które można zbierać w okresie od maja do 

września. Okłady z odwarem z liści babki pomagają przy uszkodzeniach skóry i stanach zapalnych warg 

sromowych.  

 

Lipa drobnolistna 

Jej pięknie pachnące kwiaty zbieramy pod koniec czerwca lub w lipcu. Napar 

z kwiatów lipy jest znany przede wszystkim ze swych właściwości napotnych, tak więc stosuje się go w 

gorączce, przy anginie, zapaleniu górnych dróg oddechowych i przeziębieniach. Zewnętrznie stosowany 

uśmierza świąd i podrażnienia skóry. 

 

Zachęcamy do pracy nad własnym zielnikiem, zbierania i suszenia roślin oraz dzielenia się swoimi 

doświadczeniami. Możecie wykonać sami zielnik lub skorzystać z gotowego zielnika  Dobrej zabawy! 

 

https://www.taniaksiazka.pl/zrob-ten-zielnik-lukasz-skop-p-

993193.html?webeId=webepartners&utm_source=pp&utm_medium=cps&utm_campaign=webepartners 

 

 

 

Dziękujemy   Życzymy Wam udanego weekendu! 

Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 
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