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Drodzy Rodzicie i Drogie Dzieci! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarnej. Dziś zapoznamy się z pojęciem „zielnik” 

oraz poznamy popularne zioła i ich właściwości. Później zrobimy napar z ziół i będziemy poznawać ich 

smaki.  

Bawcie się dobrze! 😊 

Część I 

Na początek zaśpiewajcie piosenkę na przywitanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

     

Część II 

1. Na początek przyjrzyjcie się obrazkom. Czy wiecie co przedstawiają obrazki poniżej? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


 

 

 



To są zdjęcia zielników. Czy wiecie co to jest zielnik? 

Zielnik to zbiór roślin, które suszymy i przechowujemy w zeszycie lub segregatorze.  Zbierane 

do zielnika rośliny, zaraz po zbiorze rozkładane są między papierowymi kartkami chłonącymi 

wilgoć. Wysuszone rośliny zachowują kształty poszczególnych organów i zwykle także kolory. 

Zbiór roślin do zielnika, ich oznaczanie i preparowanie jest doskonałym sposobem nauki 

rozpoznawania roślin. 

 

 

(Tekst do przeczytania) 

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. 

 

A teraz poznamy kilka ziół, które rosną na łące. Czy wy znacie jakieś zioła? (swobodne 

wypowiedzi dzieci). 

 

  

Mięta polna 

Opis: 

Blaszki liściowe są zielone, o ząbkowanych brzegach, silnie omszone po obu stronach, 

spodnia strona jest nieco jaśniejsza. Cała roślina charakteryzuje się silnym, wyrazistym 

zapachem mięty, obecnym nawet po lekkim dotknięciu lub roztarciu liści. 

Właściwości: 

Jest niezastąpiona w leczeniu problemów trawiennych, takich jak wzdęcia czy zaparcia. To 

wszystko dzięki zawartości mentolu, obecnego w liściach mięty. W przypadku problemów z 

układem pokarmowym najlepiej sprawdza się napar z liści i łodyg mięty, którą nawet 

profilaktycznie warto spożywać po dużych i ciężkostrawnych daniach. 

 



  

Rumianek pospolity 

Opis: 

Rumianek pospolity to jednoroczne zioło, posiadające charakterystyczny, silny zapach. Jego 

łodyga osiąga zwykle od 15 do 60 cm, a na szczytach jej rozgałęzień, znajdują się koszyczki 

kwiatowe o średnicy od 1,5 do 2,5 cm. Płatki rumianku mają białą barwę i otaczają je żółte 

serce kwiatu. Rumianek występuje dziko na polach, łąkach oraz przydrożach. 

Właściwości: 

To naprawdę niesamowite, ile dobrego może dać rumianek. Właściwości lecznicze tej rośliny 

wykorzystuje się m.in. przy skurczach oraz zapaleniach jelit czy żołądka, stanach zapalnych 

śluzówki, ranach, oparzeniach, alergiach i wielu innych dolegliwościach. Wiele osób stosuje 

kwiat rumianku na zapalenie spojówek. Wystarczy zaparzyć rumianek, na oczy położyć 

nasączone kompresy i poczekać od kilku do kilkunastu minut. 

 

Dziki koper 

Opis: 



Spotkać ją można na terenach nieuprawianych, łąkach i pastwiskach. Do części jadalnych 

należą delikatnie, piórkowe liście jak również delikatne żółte kwiaty zebrane w baldachimy 

oraz nasiona – owoce.  

Właściwości: 

Dziki koper pomoże obniżyć poziom cukru we krwi, zmniejszyć wzdęcia i uczucie pełności, 

złagodzić kaszel i przeziębienie, złagodzić wszelkie problemy trawienne (np. w połączeniu z 

anyżem i kminkiem), w wytwarzaniu mleka przez matki karmiące. Koper sprawdzi się także 

przy zapaleniu jamy ustnej i w aftach. 

 

Dziurawiec zwyczajny 

Opis: 

W Polsce rośnie niemal wszędzie - na leśnych polanach, łąkach, terenach podmiejskich. Jego 

liście mają kształt elipsy i charakterystyczne kropki, dzięki którym roślina zyskała swoją 

nazwę. Nie oznacza to jednak, że liście są dziurawe. Widoczne pod światło kropki to 

niewielkie gruczoły zawierające olejki eteryczne. Roślina ta kwitnie od czerwca do końca 

sierpnia, dając kwiaty barwy żółtej.  

Właściwości: 

Dziurawiec wpływa korzystnie na leczeniu migrenowych bólów głowy oraz brzucha, pomaga 

przy podrażnieniach skóry. 

2. Teraz przygotujecie napar z ziół. Jeśli macie taką możliwość, wybierzcie się z rodzicami na 

łąkę i poszukajcie ziół o których dziś rozmawialiśmy. Jeśli nie macie takiej możliwości, 

możecie wybrać się do apteki i kupić te zioła w saszetkach. 

Spróbujcie każdego naparu. Który wam najbardziej smakuje? Czy rozpoznacie po zapachu 

wybrane zioło? Czy pamiętacie na co pomaga ziółko, które pijecie? Podzielcie się 

wrażeniami 😊 

 



Część III 

Na koniec naszych zajęć narysujcie łąkę. Spróbujcie narysować zioła o których dziś 

rozmawialiśmy. Możecie użyć farb lub kredek, w zależności od tego, czego macie ochotę 

użyć 😊 Jestem bardzo ciekawa, jakie będą efekty waszej pracy. Wykonajcie zdjęcie 

waszych rysunków i wyślijcie do mnie na maila podanego na platformie. 

 

Bawcie się dobrze 😊 

Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 


