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Cele projektu edukacyjnego:
*
*
*
*
*
*

* zastosowanie właściwości ziół w kosmetyce i medycynie,
* praktyczne wykorzystywanie znajomości ziół w gastronomii.

zapoznanie uczniów z różnorodnością roślin,
uświadomienie uczniom, że wśród roślin dziko żyjących są takie, które posiadają
właściwości wykorzystywane w różnych zawodach np. medycynie, kosmetologii,
gastronomii,
zapoznanie uczniów z prostymi sposobami uprawy ziół,
poznanie właściwości ziół,
nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego wyszukiwanie informacji na temat ziół,
praktyczne wykorzystanie wiedzy o ziołach oraz zwodach, w których
są wykorzystywane: kucharz, kosmetyczka, lekarz, farmaceuta,

Produkty końcowe projektu edukacyjnego:
*
*
*
*

mapa myśli,
zioła uprawiane przez uczniów,
informacje zebrane z różnych źródeł na temat ziół,
wykonanie prostych potraw, soli ziołowej, napojów,
ziołowych mydeł, toników do twarzy, zapachowych
saszetek z lawendą.

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ
ETAP PROJEKTU
I
WYBÓR ZAGADNIENIA
I OKREŚLENIE CELÓW
PROJEKTU

II
REALIZACJA PROJEKTU

III
PREZENTACJA PROJEKTU

IV
OCENA PROJEKTU

SUGEROWANE DZIAŁANIA

CZĘŚCI

CZAS REALIZACJI

1. Wprowadzenie.
a| dyskusja,
b| mapa myśli,

1

łącznie około godziny
a| 25 min
b| 30 min.

2. Podjęcie decyzji o realizacji
projektu – podpisanie kontraktu.

2

25 min.

3. Zajęcia w terenie – praca zespołowa:
a| przygotowanie do badań,
b| badania w terenie,
c| usystematyzowanie wiadomości z obserwacji
w terenie.

3

łącznie około 4 godzin
a| 45 min
b| 120 min.
c| 90 min.

4. Zakładanie pracowni upraw ziół:
a| przygotowania do założenia upraw,
b| prezentacja zebranych informacji,
c| wypracowanie zasad funkcjonowania
pracowni upraw.

4

łącznie około 1,5 godziny
a| 30 min.
b| 25 min.
c| 25 min.

5. Zioła wykorzystywane w różnych
dziedzinach życia oraz w zawodach:
a| zbieranie informacji z różnych dostępnych
źródeł,
b| opracowanie informacji: segregowanie
i podział,
c| przygotowanie produktów na bazie ziół
– warsztaty.

5

około 45 min

6. Prezentacja produktów wytworzonych
z ziół.

6

60 min

7. Podsumowanie i ewaluacja prac projektem.
Utrwalenie wiadomości.

7

90 min.

a| praca zdalna
b| 90 min.
c| 120 min.

RAZEM

około 14 godzin lekcyjnych + wyjścia w teren i praca zdalna

UWAGI

*** gwiazdki sugerują podział na poszczególne dni
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I
WYBÓR ZAGADNIENIA I OKREŚLENIE
CELÓW PROJEKTU

1. WPROWADZENIE
czas: łącznie około godziny

a| dyskusja
czas: 25 min

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć. Proponuje im dyskusję na temat roślin i ziół.
Wprowadza zasady, które mają panować podczas wymiany zdań.

Prowadzący zadaje uczniom pytania naprowadzające, rozpoczynające dyskusję np.:
*| jakie znacie rośliny?
*| czy potraficie je nazwać?
*| jakich rozmiarów są rośliny?
*| jak długo żyją?
*| jakie korzyści człowiek czerpie z roślin?
*| czy wiecie, co oznacza słowo „zioło”?
*| gdzie się spotkaliście z ziołami?
*| w jakich zawodach przydaje się wiedza o roślinach i ziołach?
*| znajomość jakich dziedzin wiedzy jest potrzebna, aby tworzyć produkty na bazie ziół?
Kluczowe pytania i odpowiedzi mogą być zapisywane na tablicy.
Na zakończenie prowadzący uzupełnia i systematyzuje informacje, które wynikły z dyskusji.

a| mapa myśli
czas: 30 min

2. PODJĘCIE
DECYZJI
O REALIZACJI
PROJEKTU
– podpisanie
kontraktu

Nauczyciel pisze hasło główne na tablicy – ZIOŁA.
Rysuje również pierwszą gałązkę z nazwą „ZAWODY, W KTÓRYCH WYKORZYSTUJE SIĘ
ZIOŁA”. Następnie dzieli klasę na 4 grupy. Każda z nich ma za zadanie rozbudowanie mapy
myśli o kolejne skojarzenia, a także dopisanie rozgałęzień do podanego podhasła.
Na zakończenie uczniowie porównują informacje zebrane przez każdą z grup i tworzą
wspólną mapę myśli.

Uczniowie wraz z nauczycielem podejmują decyzję o realizacji projektu.
Wspólnie wymyślają jego tytuł. Na zakończenie podpisują kontrakt, w którym wspólnie
zgadzają się na warunki jego realizacji (Załącznik 1 – przykład kontraktu).

czas: 25 min

***
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II
REALIZACJA PROJEKTU

3. ZAJĘCIA
W TERENIE

czas: łącznie około 4 godzin

a| przygotowanie do badań
czas: 45 min

Nauczyciel wraz z uczniami przygotowują się do wyjścia w teren, podczas którego będą
obserwować rośliny. Na początek przypominają sobie podział roślin na drzewa, krzewy
i rośliny zielne, a także na rośliny wieloletnie i jednoroczne. Później nauczyciel wprowadza
informacje na temat 18 gatunków, często występujących w okolicy. Może wprowadzić
utrwalenie nazw roślin w formie gry „memory” (Załącznik 2 – przykładowe rośliny – gra).

Uczniowie wypisują na tablicy elementy, które będą podlegać badaniu, np.:
*| wysokość poszczególnych roślin i różnice pomiędzy nimi,
*| wygląd,
*| zapach,
*| miejsce występowania,
*| kształt.
Nauczyciel weryfikuje i pomaga im uzupełnić tę listę.
(Załącznik 3 – przykładowa lista badań).
Na zakończenie uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalają jakie przybory będą im
potrzebne do przeprowadzenia badań np. aparaty fotograficzne lub telefony komórkowe,
notatniki, długopisy, miarki, torebki na próbki, lupy itp.

***
b| badania w terenie
czas: 120 min.

Przed wyjściem nauczyciel przypomina uczniom o kluczowych regułach, które obowiązują
podczas wycieczek oraz zasadach bezpieczeństwa. Uczniowie sprawdzają, czy zabrali
wszystkie niezbędne przybory. Nauczyciel kierując się dodatkowymi informacjami
(Załącznik 4 – zajęcia w terenie, teksty i polecenia) koordynuje i moderuje wyjście.

***
c| usystematyzowanie
wiadomości z obserwacji
w terenie
czas: 90 min.

Zajęcia rozpoczynają się od przygotowania wszystkich materiałów (pozyskanych podczas
badań) na stołach w poszczególnych grupach. Uczniowie zebrany materiał opisują,
a następnie prezentują. Dzielą rośliny na te, które były im znane, oraz na takie, które dopiero
poznali. Porównują ten materiał z 18 roślinami, o których była mowa przed wyjściem.
(Załącznik 5 – opracowanie materiału z zajęć terenowych).
Każda grupa przedstawia zdjęcia roślin, ich nazwy oraz miejsce występowania. Nauczyciel
wyznacza zadanie dla wszystkich uczniów, aby przeanalizowali zebrany materiał i wykonali
jedną wspólną prezentację. Nauczyciel prezentuje cechy jakie można wziąć pod uwagę, np.:
*| wiek rośliny,
*| miejsce występowania,
*| miejsce zacienione,
*| miejsce słoneczne.
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

c| usystematyzowanie
wiadomości z obserwacji
w terenie c.d.
czas: 90 min.

Kolejnym etapem zajęć jest segregacja roślin, na takie, które człowiek wykorzystuje
w swojej działalności i na nieużyteczne.
Nauczyciel zachęca uczniów do dyskusji pytaniami np.: czy są takie rośliny? Czy możecie je
wymienić? Następnie uczniowie mają za zadanie dopisać zawody, w których są wykorzystywane
poszczególne zioła. Dodatkowo może wspomnieć o różnych dziedzinach życia, w których
człowiek wykorzystuje rośliny – na drewno, jako pokarm, w przemyśle farmaceutycznym
czy meblowym.
Nauczyciel pyta również uczniów, czy wiedzą jak wyróżnić zioła spośród roślin. Wypisują
wspólnie na tablicy cechy roślin a obok te, które wyróżniają zioła. Następnie nauczyciel
prowadzący opowiada uczniom czym są zioła, jakie mają właściwości oraz w jakich
dziedzinach życia są wykorzystywane i jak je można podzielić – na wieloletnie lub jednoroczne. (Załącznik 5 – opracowanie materiału z zajęć terenowych).
Nauczyciel kończy zajęcia pracą domową w postaci problemu do przeanalizowania
samodzielnie przez uczniów:
*| czy faktem jest iż, rośliny, które często nazywamy chwastami, są zupełnie nieużyteczne?

***
4. ZAKŁADANIE
PRACOWNI
UPRAW ZIÓŁ

czas: łącznie około 1,5 godziny

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zakładania uprawy roślin oraz planowania pracy
i wykonywania jej wg instrukcji. Dodatkowo uczniowie nabędą wiedzę z zakresu właściwości
wybranych ziół oraz umiejętności graficznego zaprezentowania zdobytych wiadomości.
W związku z tym nauczyciel przedstawia uczniom powyższe cele i wyznacza zadania.
Na wstępie każda grupa powinna zastanowić się nad instrukcją postępowania.
We współpracy z nauczycielem uczniowie ustalają poszczególne kroki. Nauczyciel proponuje,
aby każda grupa podała jeden krok postępowania. Są one zapisywane, tworząc karty
z instrukcją założenia uprawy oraz potrzebnych do niej rzeczy. Niezbędne będą także sadzonki
ziół: bazylii, tymianku, szałwii, oregano, mięty, melisy.
Nauczyciel wprowadza pojęcie „zioło”. (Załącznik nr 6 – wprowadzenie pojęcia „zioło”).
Na tym etapie zajęć następuje:
*| wyróżnienie spośród obserwowanych okazów na zajęciach terenowych – roślin ziołowych,
*| omówienie warunków potrzebnych do uprawy podstawowych ziół,
*| zaplanowanie uprawy podstawowych ziół (zgromadzenie sadzonek, pojemników, ogrodowej ziemi) w odpowiednim podłożu, z odpowiednia ilością wilgoci, ustawione w miejscach
nasłonecznionych,
*| wybór dyżurnych do opieki nad uprawami.
Uczniowie rozpoczynają pracę, przygotowują graficzne prezentacje na kartonach lub
na tabletach na temat ziół.
Można je przygotować na dwa sposoby:
*| roślina i opis jej właściwości,
*| właściwość i zioła, które je posiadają.
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

4. ZAKŁADANIE
PRACOWNI
UPRAW ZIÓŁ c.d.
czas: łącznie około 1,5 godziny

Należy ograniczyć się do dwóch lub trzech właściwości ziół, dla przejrzystości przygotowanych prezentacji (Załącznik nr 7 – plansze z właściwościami ziół). Po 60 min następuje
prezentacja przez poszczególne grupy.
Dodatkowym zadaniem jest poukładanie roślin według możliwości wykorzystania w kuchni,
leczniczo oraz podczas zabiegów kosmetycznych.

a| przygotowania
do założenia upraw

Uczniowie mają za zadanie zebrać wiadomości z różnych źródeł na temat ziół:
*| mięta pieprzowa
*| czosnek ogrodowy lub niedźwiedzi
*| cząber ogrodowy
*| koper ogrodowy
*| oregano(lebiodka)
*| bazylia wonna
*| rozmaryn lekarski
*| szałwia lekarska
*| tymianek pospolity
*| melisa lekarska
*| lawenda lekarska
*| babka lancetowata
*| pokrzywa zwyczajna
*| mniszek lekarski
*| babka zwyczajna
*| glistnik jaskółcze ziele
*| fiołek trójbarwny
*| rumianek pospolity
(nazwy podane za Ireną Gumowską “Ziółka I my”, wyd. 1983r.)

b| prezentacja zebranych
informacji

Na tablicach uczniowie przedstawiają segregację ziół z uwzględnieniem wykorzystania ich
w kuchni, medycynie i kosmetyce.
Następnie prezentują rolę poszczególnych roślin – uprawianych przez człowieka i dziko
rosnących. Nauczyciel moderuje dyskusję na temat wykorzystywania ziół w domach
uczniów.

c| wypracowanie zasad
funkcjonowania pracowni
upraw

Na tablicach uczniowie przedstawiają segregację ziół z uwzględnieniem wykorzystania
ich w różnych dziedzinach życia codziennego. Zakładają w pracowni podstawowe uprawy
ziół – bazylii, oregano, tymianku, szałwii, mięty, melisy, lawendy. Wyznaczają dyżurnych
odpowiedzialnych za uprawy oraz oznaczenie wszystkich doniczek
(Załącznik nr 8 – zakładamy uprawy ziół).

czas: 30 min.

czas: 25 min.

czas: 25 min.

***
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

5. ZIOŁA
WYKORZYSTYWANE
W RÓŻNYCH
DZIEDZINACH ŻYCIA

Celem zajęć jest zebranie informacji z domu i innych dostępnych źródeł, posegregowanie
ich oraz podzielenie na zioła wykorzystywane w kuchni, kosmetyce i medycynie.
Uczniowie przedstawiają graficznie uzyskane dane.
(Załącznik nr 7 – plansze z właściwościami ziół).

czas: około 45 min

a| zbieranie informacji
z różnych dostępnych źródeł
– praca zdalna

W ramach pracy domowej uczniowie przygotowali informacje na temat ziół, które są
wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Podczas zajęć analizują informacje na temat
zawodów w których wykorzystywane są właściwości ziół ze szczególnym uwzględnieniem
zawodów:
*| kucharz
*| kosmetyczka
*| farmaceuta
*| lekarz
Przygotowanie powyższych informacji jest niezbędne do prowadzenia kolejnych zajęć
zgodnie z zaplanowanym haromonogramem.
Nauczyciel na zakończenie prosi uczniów o przypomnienie wiedzy dotyczącej różnych
zastosowań ziół.
Dodatkowo można uczniom zasygnalizować, że pracą dla chętnych jest wmyślenie
reklamy, filmiku na temat: „Wyższość ziół nad chemicznymi kosmetykami i środkami
farmakologicznymi”.

b| opracowanie informacji:
segregowanie i podział
czas: 90 min.

Na tym etapie kształtowane są umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, w tym
prezentacji samodzielnie wytworzonych produktów.
Nauczyciel przypomina uczniom zasady bezpieczeństwa wykonywania poszczególnych
prac podczas realizacji zajęć praktycznych.
Inicjuje dyskusję na temat rozplanowania pracy. Ostatecznie w uzgodnieniu z poszczególnymi grupami konkretyzuje i przydziela zadania poszczególnym uczniom. Uczniowie
wykonują wyznaczone zadania.
Po wykonaniu wszystkich zadań, nauczyciel przypomina o zachowaniu porządku
i czystości: uczniowie sprzątają stoły i przygotowują się do prezentacji.
Każda grupa prezentuje swoje produkty.
W międzyczasie możemy zaproponować ziołową herbatę do picia.
Nauczyciel wraz z uczniami dokonuje ewaluacji zajęć. Na wstępie prezentuje swoją ocenę,
a następnie ewaluacji dokonują przedstawiciele poszczególnych grup.

SCENARIUSZ 6

ROŚLINY WOKÓŁ NAS

– SAMO ZDROWIE

„Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery”

8

2016-1-PL01-KA202-026832 Projekt Erasmus+

II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

c| przygotowanie produktów
na bazie ziół – warsztaty
czas: 120 min.

Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniami na temat praktycznego wykorzystania
wiedzy zdobytej podczas wcześniejszych zajęć.
Proponuje wykonanie prostych potraw, minikosmetyków z udziałem ziół, saszetek
ziołowych przeciwko molom. Następuje rozdanie grupom list produktów potrzebnych na
kolejnych zajęciach (Załącznik nr 9 – przygotowania do praktycznego wykorzystania ziół).
Uczniowie wraz z nauczycielem rozpoczynają zajęcia praktyczne w grupach. Uczniowie
składają propozycje produktów do wykonania (wybór poszczególnych produktów zależy od
możliwości technicznych w pracowni – piekarnik, kuchenka do podgrzewania, zamrażarka):
*| Potrawy z wykorzystaniem pietruszki, melisy, mięty, bazylii, oregano (napoje, sałatki).
*| Mydełka z suszem i olejkiem lawendy.
*| Tonik z rumianku.
*| Peeling do ciała i ochronna maść do ust.
*| Kostki lodu z pietruszką, rumiankiem i cytryną na rozszerzone pory.
*| Kostki lodu z miętą i melisą do napojów chłodzących.
*| Sól ziołowa.
*| Zapachowe saszetki z lawendą.
*| Lawendowe opaski relaksacyjne.

***
III
PREZENTACJA PROJEKTU

6. PREZENTACJA
PRODUKTÓW
WYTWORZONYCH
Z ZIÓŁ

W ustalonym wcześniej terminie organizujemy prezentację produktów na forum klasy.
Możemy zachęcić uczniów do przygotowania krótkich opisów ich wyrobów wraz
z informacją ile jakich składników użyli do przygotowania danego wytworu. Uczniowie
wspólnie z nauczycielem degustują, delektują się zapachami i wyglądem. Na koniec zajęć
można zaproponować ziołową herbatkę z melisy, mięty i stewii.

czas: 60 min
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IV
OCENA PROJEKTU

7. PODSUMOWANIE PRAC
NAD PROJEKTEM
I UTRWALENIE
WIADOMOŚCI
czas: około 90 min

Nauczyciel proponuje jako podsumowanie zdobytej wiedzy prostą zabawę.
(Załącznik 10 – podsumowanie projektu).
Na zakończenie nauczyciel pyta:
*| co najbardziej podobało wam się podczas realizacji projektu?
*| co sprawiło wam trudność?
*| jak oceniacie rezultaty, które osiągnęliście?
*| jakich dziedzin jest potrzebna wiedza, aby tworzyć produkty z ziół?
*| czy przyszły Wam do głowy jeszcze inne zawody, których jeszcze nie wymienialiśmy,
a w których wiedza o ziołach jest potrzebna?

***
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU
ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZYKŁADOWY KONTRAKT

ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZYKŁADOWE ROŚLINY – GRA

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYKŁADOWA LISTA BADAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAJĘCIA W TERENIE, TEKSTY I POLECENIA

ZAŁĄCZNIK NR 5
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ZAŁĄCZNIK NR 1

KONTRAKT
TYTUŁ PROJEKTU: ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CELE OGÓLNE: .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
TREŚCI KSZTAŁCENIA: ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CELE OPERACYJNE:

POZIOM POSTAWY

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

POZIOM POSTAWY

UCZESTNICY PROJEKTU: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
KOORDYNATOR PROJEKTU: .............................................................................................................
CZAS REALIZACJI: ...........................................................................................................................
FORMA PRACY: ................................................................................................................................
ADRESACI PROJEKTU: .....................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d.

KONTRAKT
PRZYKŁADOWY KONTRAKT

Temat projektu: Czy uczniowie odżywiają się racjonalnie?
Zakres prac projektowych: Badaniami objęta będzie grupa uczniów klas pierwszych
Przedmiotem badań będzie: Poziom wiedzy uczniów dotyczący racjonalnego żywienia.
Stopień wykorzystania posiadanej wiedzy w codziennym życiu.
Projekt będzie również zawierał scenariusz lekcji na temat racjonalnego żywienia.
Terminy konsultacji z nauczycielem:
*| 19.10.2017
*| 26.10.2017
*| 16.11.2017
*| 30.11.2017
Terminy oceny etapowej (zakres oceny zgodny z harmonogramem)
*| 9.11.2017
*| 23.11.2017
Termin zakończenia projektu: 7.12.2017
Konsekwencje za niedotrzymanie terminu:
*| w przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy do
oceny etapowej uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu
trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów niedotrzymania terminów
na forum grupy w obecności nauczyciela.
*| Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartymi
w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem oraz udziału w prezentacji
projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji
z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy
zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.
Data zawarcia kontraktu: 12.10.2017

Wykonujący projekt (uczniowie) 		

Prowadzący projekt (nauczyciel)

..............................................

...............................................

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
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ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZYKŁADOWE ROŚLINY – GRA
PRZYKŁADOWE UŻYCIE GRY:

Prowadzący dzieli klasę na cztery grupy. Każda z nich dostaje po dwie karty z nazwami
roślin i dwie z obrazkami. Są one wybierane losowo z dwóch stosów kart – jednego dla nazw,
drugiego dla obrazów. Następnie zespół sprawdza, czy otrzymane karty pasują do siebie.
Jeśli tak odkładają parę na bok. Następnie rozpoczynamy turę. Każda grupa wybiera po dwie
karty, które chce przekazać dalej. Jedną z napisem, jedną z obrazem. Jak już ją przekaże,
może dobrać kolejne dwie ze stosu kart. Kolejna grupa robi to samo. Jeśli mają pasującą parę
to odkładają ją na bok i dobierają kolejne dwie karty. Wygrywa ta grupa, której uda się zebrać
najwięcej prawidłowych par. Za każdą złą parę jest odejmowany jeden punkt. Grę można
dowolnie modyfikować.

NAZWY:
MIĘTA
PIEPRZOWA

CZĄBER
OGRODOWY

KOPER
OGRODOWY

OREGANO
(LEBIODKA)

BAZYLIA
WONNA

CZOSNEK
OGRODOWY

ROZMARYN
LEKARSKI

SZAŁWIA
LEKARSKA

TYMIANEK
POSPOLITY

MELISA
LEKARSKA

CZOSNEK
NIEDŹWIEDZI

MNISZEK
LEKARSKI

POKRZYWA
ZWYCZAJNA

BABKA
LANCETOWATA

LAWENDA
LEKARSKA

DZIURAWIEC

RUMIANEK
POSPOLITY

BABKA
ZWYCZAJNA

FIOŁEK

GLISTNIK
JASKÓŁCZE
ZIELE

TRÓJBARWNY
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ZAŁĄCZNIK NR 2 c.d.

PRZYKŁADOWE ROŚLINY – GRA
OBRAZY:
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ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYKŁADOWA LISTA BADAŃ
NR OBIEKTU

1

2

3

DATA BADANIA
NAZWA ROŚLINY
MIEJSCE, W KTÓRYM
ROŚNIE
WYSOKOŚĆ
NASŁONECZNIENIE
ZAPACH
(BRAK, WYCZUWALNY,
ITP.)

KOLOR ŁODYGI
KOLOR LIŚCI
INNE
Uwaga!
W tabeli zostały zamieszczone tylko przykładowe kategorie oraz liczba obiektów, które będą
przedmiotem badań. Wskazane jest, aby uwzględniając specyfikę badania/obiektu będącego
przedmiotem badań, dostosować zarówno kategorie oraz zmniejszyć lub zwiększyć liczbę
obiektów.
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ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAJĘCIA W TERENIE – teksty i polecenia
TEKST DLA NAUCZYCIELA

Rośliny otaczające nas, występują w różnych siedliskach, na obrzeżach trawników, alejek,
zajmują mało miejsca, czasem wyrastają przy murze, między płytami chodnika, na każdej
przestrzeni, gdzie znajduje się choć niewielka ilość ziemi, żwiru, czy piasku. Zajmują
wszystkie miejsca, gdzie dociera odrobina słońca i minimalna ilość wilgoci. Bo te trzy
elementy przyrody nieożywionej są dla roślin niezbędne, aby mogły rosnąć.
Rośliny pionierskie (mchy i porosty) zasiedlają mury, korę drzew, ogrodzenia, itp., czyli
wyrastają tam, gdzie nie ma podłoża dla roślin bardziej wymagających. Spróbujmy rozejrzeć
się wokoło i poszukajmy takich pionierskich roślin.
Wykonajmy ich fotografie.
Nazwy do notatnika: MECH I POROST
Są one bardzo małe, często ich ciało jest płaskie, mocno przylegają do podłoża. Wydaje się,
jakby nie żyły, bo są zupełnie suche, często mają inny kolor – porosity (szary, żółty).
Ale są też rośliny bardziej wymagające, które potrzebują więcej miejsca i lepszego podłoża.
To są drzewa i krzewy.

POLECENIE nr 1 dla uczniów:

Teraz rozejrzyjcie się proszę i popatrzcie na rośliny nieco większe od pionierskich – zielone,
mające łodygi i liście, może znajdziecie na nich kwiaty? Przypatrzcie się.
Proszę, aby każda grupa odszukała w najbliższej okolicy cztery takie rośliny. Każda roślina ma
dwuczłonową nazwę, podobnie jak my, nazwisko i imię.
Jeśli będziecie gotowi, dajcie znać, będziemy je rozpoznawać i nadawać im nazwy gatunkowe.
Po 10 minutach skupiamy się wokół jednej grupy i spróbujemy określić nazwy wskazanych
roślin.
Przykłady:
ptasznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, przetacznik ożankowy, bluszczyk kurdybanek,
cykoria podróżnik, mniszek lekarski, klon zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny – biały,
dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, sosna zwyczajna, jałowiec pospolity.

Informacja dla nauczyciela:
Podobnie postępujemy z każdą grupą. Rośliny fotografujemy, a prowadzący podaje nazwę.
Jeden uczeń z grupy odpowiedzialny jest za zapisanie nazwy do notatnika.
Po obejrzeniu wszystkich roślin należy zastanowić się, co te rośliny łączy, a co odróżnia.
Podobieństwa – są zielone, mają podobne wymagania (słońce, woda), nie potrzebują żadnych
pokarmów, bo same je wytwarzają, pobierając z powietrza dwutlenek węgla, a wzbogacają
atmosferę w tlen.
Różnice – mają różną długość życia. Jedne od wiosny do jesieni, inne są wieloletnie.
Niektóre rośliny wieloletnie, liście mają od wiosny do jesieni, inne – iglaste, nigdy nie tracą
wszystkich igieł równocześnie. Na drzewie zawsze pozostaje określona ilość igieł.
Mają rożne kształty koron, liści, kwiatów i po tych cechach rozpoznaje się poszczególne
gatunki. W przypadku drzew, ważna jest też kora – jej kolor i kształt.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 c.d.

ZAJĘCIA W TERENIE – teksty i polecenia
POLECENIE nr 2 dla uczniów:

Proszę przynieść wykonane fotografie i notatki z nazwami poznanych roślin.
Uwaga:
Jeśli zdarzy się, że prowadzący nie będzie znał roślin wskazanych przez uczniów, jest to
doskonała okazja, aby przynieść na kolejne zajęcia klucze do oznaczania roślin i spróbować
je oznaczyć wspólnie. Nauczyciel, który przyznaje się do swojej niewiedzy, jest w oczach
uczniów bardziej wiarygodny. Po prostu jest omylny, albo niewiedzący wszystkiego. Wtedy
można zlecić uczniom odszukanie takiej rośliny w kluczu do oznaczania roślin lub
w Internecie gdzie znajdują się bardzo proste klucze do oznaczania roślin np. odnajdywanie
roślin po kolorze kwiatów.

Dodatkowe zadanie domowe:
Rozejrzyjcie się w domu i zastanówcie się, z jakich roślin korzystacie i do czego ich używacie.
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ZAŁĄCZNIK NR 5

OPRACOWANIE MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TERENOWYCH
KARTA PODZIAŁU ROŚLIN

Podział roślin:
1. Wieloletnie:
*| klon zwyczajny,
*| lipa drobnolistna,
*| kasztanowiec zwyczajny–biały,
*| sosna zwyczajna,
*| jałowiec pospolity,
*| dąb szypułkowy.
2. Wieloletnie zielne: czyli takie, które co rok wyrastają w zieloną roślinę, na jesieni giną
i zimują tylko w postaci korzenia lub w innej formie, np. Tulipan w postaci cebuli.
Wieloletnie zielne to:
*| pokrzywa zwyczajna,
*| przetacznik ożankowy,
*| cykoria podróżnik,
*| bluszczyk kurdybanek,
*| mniszek lekarski,
*| glistnik jaskółcze ziele,
*| babka zwyczajna,
*| pokrzywa.
3. Jednoroczne: żyją od wiosny do jesieni, wytwarzają nasiona, które wysiewają się i z nich
następnego roku wyrasta nowa roślina: tasznik zwyczajny.

POLECENIE nr 1 dla uczniów:

Teraz proszę podzielić rośliny na takie, które człowiek wykorzystuje do różnych celów i rośliny
nieużyteczne, popularnie nazywane chwastami:
*| Rośliny użyteczne: klon, lipa, kasztanowiec, sosna, jałowiec, dąb.
*| Chwasty: pokrzywa, przetacznik, cykoria, bluszczyk kurdybanek, mniszek lekarski, tasznik
zwyczajny, glistnik jaskółcze ziele, babka zwyczajna.

TEKST DLA NAUCZYCIELA

Drzewa wykorzystuje się dla drewna. Dawniej wykonywano z nich cenne barwniki. Obecnie
uzyskuje się z nich żywice, wykorzystywnane są również jako materiał opałowy. Niektóre są
źródłem pożywienia, a także leków.
Chwasty, wydawałoby się, są bezużyteczne, a jednak wiele z nich kryje w sobie tajemnicę.
Już od wielu tysięcy lat były stosowane przez człowieka, ponieważ niektóre z nich mają
właściwości lecznicze.
Wspominaliśmy na zajęciach w terenie, że rośliny potrzebują odpowiednich warunków
do życia. Podstawowym i niezbędnym elementem życia rośliny jest słońce. Jedne rośliny
potrzebują go więcej (te nazywany światłolubnymi), inne mogą rosnąć w cieniu (te nazywamy
cieniolubnymi). Gdy rośliny rosną bardzo blisko siebie, mogą wtedy wyrastać bardzo wysoko,
tam, gdzie mają więcej światła.
Do życia roślinom potrzeba także odpowiedniego podłoż. Pamiętacie z zajęć rośliny
pionierskie – to takie, które zarastają miejsca nie zamieszkane przez żadne inne rośliny.
Są najmniej wymagające spośród roślin – to właśnie mchy i porosty, które obserwowaliśmy
w terenie.
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ZAŁĄCZNIK NR 5 c.d.

OPRACOWANIE MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TERENOWYCH
POLECENIE nr 2 dla uczniów:

Najbardziej niezbędnym składnikiem do życia roślin jest woda. Tu też są rośliny wymagające
więcej wilgoci i takie, które mogą żyć w suchych warunkach. Jak myślicie, ile wody pobiera
z gleby drzewo średniej wielkości, w ciągu doby?
Poszukajcie tej informacji w Internecie.
A co z tą wodą rośliny robią, skoro tyle jej pobierają każdego dnia?

POLECENIE nr 3 dla uczniów:

Ponieważ rośliny oddają ją z powrotem, w postaci pary wodnej. Setki litrów w postaci pary
wydala dorosły buk na dobę. Z tej pary wodnej tworzą się chmury i woda w nich zawarta
z powrotem spada na ziemię w postaci deszczu.
Spróbujmy to wszystko narysować – może kolaż?
Roślina pobiera także z atmosfery dwutlenek węgla, i z wody, w zielonych częściach rośliny
wytwarza cukry – swój pokarm. Ale proces ten zachodzi przy udziale światła i nazywa się
fotosyntezą. Produktami ubocznymi są woda i tlen.

POLECENIE nr 4 dla uczniów:

Opowiedzcie jakie rośliny wykorzystujecie w waszych domach. Mieliście się rozejrzeć
i przygotować wasze obserwacje (np. warzywa, owoce, zioła).
Uwaga:
Uczniowie wymieniają rośliny, pokarmy, zioła stosowane w kuchni. Możemy podpowiedzieć
im, że mąki, kasze, płatki to też przetworzone rośliny. Może się pojawić roślina dekoracyjna
w domu lub ogródku. Mogą być też rośliny lecznicze, a może wykorzystywane do produkcji
kosmetyków?

KONKURS dla uczniów:

Proszę wymienić jak najwięcej roślin dzisiaj omawianych, podajmy ich nazwy, następnie
połączmy nazwy ze zdjęciem.
Nauczyciel wyznacza czas, max. 2 minuty na wykonanie zadania.
Osoba która wymieni najwięcej roślin jest zwycięzcą.
Można przygotować symboliczną nagrodę.
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ZAŁĄCZNIK NR 6

WPROWADZENIE POJĘCIA „ZIOŁO”
TEKST DLA NAUCZYCIELA:

„Zioło” to każda roślina, która ma szczególne właściwości poprawiające zdrowie, stan urody,
poprawia jakość potraw – smak i aromat. To są też rośliny, które wczoraj nazwaliśmy
chwastami, czyli niepozorne, dziko żyjące, których cudowne właściwości znali ludzie już 5000
lat temu. Ale są to też rośliny uprawiane przez człowieka. Dawniej nie było żadnych leków,
ludzie radzili sobie za pomocą roślin, do których mieli dostęp. Wykonywali z nich napary,
kompresy, okłady, pili ziołowe herbaty, do potraw dodawali rośliny, które poprawiały ich smak,
a także czyniły potrawy lekkostrawnymi. Leczyli nimi także zwierzęta, które hodowali.
Dawniej ludzie byli wsłuchani w „przyrodę/naturę” i z niej korzystali. Oczywiście byli znawcy
ziół, zwani zielarzami i oni nieśli pomoc ludziom i zwierzętom w chorobach. Zwykle zielarze
wykonywali mieszanki ziół, aby ich działanie było najkorzystniejsze.
Musimy wiedzieć, że zioło ma właściwości lecznicze, ale tylko w odpowiednich ilościach.
Gdy przyjmuje się ich za dużo, na własną rękę, to może być bardzo niebezpieczne. Wtedy
zioło może okazać się trucizną!!!!! Dlatego przed zastosowaniem ziół trzeba zasięgnąć porady
fachowca, albo w sklepie, gdzie kupujemy, albo u lekarza.
Zioła mają tak wielorakie właściwości dzięki substancjom, które w nich są obecne. Są to
olejki eteryczne, alkaloidy, flawonoidy, garbniki, pektyny. To właśnie ich obecność decyduje
o leczniczym działaniu ziół. Są też źródłem wielu witamin i soli mineralnych.

POLECENIE nr 1 dla uczniów:

Przypomnijmy sobie teraz rośliny, które znaleźliśmy w terenie i nazwaliśmy je chwastami.
Okazuje się, że wszystkie one są ziołami. Na kolejnych zajęciach będziemy analizować ich
właściwości.

POLECENIE nr 2 dla uczniów:

Do najpospolitszych ziół należą: bazylia, tymianek, mięta, szałwia, rozmaryn, mniszek lekarski,
pokrzywa, oregano, czosnek, koper ogrodowy, melisa.
Czy ktoś z was korzystał kiedyś z tych roślin? Do czego ich używaliście?

POLECENIE nr 3 dla uczniów:

A może znacie inne zioła, które wykorzystywaliście już w swoim życiu?
Waszym zadaniem domowym będzie zebranie informacji na temat poszczególnych ziół.
Będziecie pracowali w takich grupach, jak poprzednio. Pamiętajcie o tym, aby podać źródła,
z których będziecie korzystać przy wyszukiwaniu informacji. Nazwy ziół każda grupa będzie
losować (Załącznik 2).
Te zioła to:
*| Mięta pieprzowa
*| Czosnek ogrodowy lub niedźwiedzi
*| Cząber ogrodowy
*| Oregano(lebiodka)
*| Bazylia wonna
*| Rozmaryn lekarski
*| Szałwia lekarska
*| Tymianek pospolity
*| Melisa lekarska
*| Lawenda lekarska
*| Babka lancetowata
*| Pokrzywa zwyczajna
*| Mniszek lekarski
*| Rumianek pospolity
*| Glistnik jaskółcze ziele
*| Fiołek trójbarwny.
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ZAŁĄCZNIK NR 7

PLANSZE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI ZIÓŁ
TEKST DLA NAUCZYCIELA:

„Przy niewielkich dolegliwościach ludzie wolą sobie sami ulżyć, bez pomocy lekarzy. Zioła
uważają za bezpieczniejsze, niż nowoczesne leki. Zioła są swojskie. Można je spotkać na łące,
w lesie, w ogródku, obserwować, jak rosną, rozwijają się, kwitną i owocują. Żyją. A cóż laik wie
o pigułce? Ich wartość jest związana nie z przyrodą i jej tajemnicami, ale z zaufaniem, jakim
obdarza się przemysł farmaceutyczny.(…)
Natomiast zioła przyprawowe nie tylko poprawiają i urozmaicają smak potraw, ale niemal
wszystkie mają pewne właściwości lecznicze, a przynajmniej poprawiają apetyt, ułatwiają
trawienie i przyswajanie pokarmów”
(Irena Gumowska “Ziółka I my” wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa 1983).
Zioła można przyjmować na surowo i w formie wysuszonej lub inaczej przetworzonej.
Sposoby przyjmowania ziół na surowo:
*| Ze świeżych liści pokrzywy można wycisnąć sok – bogaty w żelazo, wapń, magnez,
witaminy A, C, B2, K.
*| Sokiem jaskółczego ziela można posmarować kurzajki.
*| Sok z liści babki lancetowatej leczy zadrapania i rany.
*| Posiekane zioła służą do wzbogacania sałatek, zup, sosów.
Zioła suszone:
Zioła służą do parzenia herbatek, płukanek gardła, kąpieli, wykonywania syropów, lotionów
do zmywania skóry, nalewek.

PRACA DOMOWA:

Już wiemy, że roślina ma pewne wymagania do rozwoju, czyli podłoże, woda i światło.
Na następnych zajęciach będziemy zakładać uprawy wybranych ziół.
Będą nam potrzebne różne przybory i sadzonki roślin.
Proszę podzielić się na 4 grupy.
Każda grupa odpowiedzialna jest za zorganizowanie poniższych przedmiotów:
1. pojemniki plastikowe, podstawki do nich
2. pojemnik drobnego żwiru, 12 sadzonek roślin
3. ziemia ogrodowa, 12 sadzonek roślin
4. 24 sadzonek roślin.
Jeśli prowadzący zajęcia ma do dyspozycji jakieś szkolne fundusze, sadzonki może zakupić
sam. Potrzebne będą markery do podpisania pojemników i gumowe rękawiczki oraz folia do
rozłożenia na stoły.
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ZAŁĄCZNIK NR 7 c.d.

PLANSZE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI ZIÓŁ
PLANSZE ZIÓŁ:
Cząber
(liście świeże
lub suszone)
Działanie:
przeciwbakteryjny, przeciwrobaczycowy,
łagodzi stany zapalne przewodu
pokarmowego
Wykorzystanie:
przyprawa do zup, potraw z fasolą
i soczewicą

Oregano

Działanie:
stosuje się przy nieżytach górnych dróg
oddechowych, niestrawnościach,
nieżytach żołądka.
Wykorzystanie:
przyprawa do zup, pizzy, pieczeni, sałatek

Szałwia

Działanie:
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,
przeciwpotowe, obniża poziom cukru we
krwi, goi rany
Wykorzystanie:
„Kto chce żyć wiecznie, niech zjada
szałwię w maju” (przysłowie ang.);
do mięs, sałatek, ryb, marynat, zup

Czosnek

Działanie:
przeciwbakteryjny, antyprzeziębieniowy,
antymiażdżycowy, odkaża przewód
pokarmowy, oskrzela, płuca, zewnętrznie
leczy rany
Wykorzystanie:
przyprawa do mięs, twarogów, wędlin, zup,
zapiekanek.

Koper
ogrodowy
Działanie:
ułatwiają trawienie, przy powikłaniach
oskrzelowych
Wykorzystanie:
przyprawa do zup, potraw z kapustą,
zielony do sałatek, zup, ziemniaków

Mięta

Działanie:
ma właściwości bakteriobójcze,
przeciwbólowe, poprawia apetyt
Wykorzystanie:
przyprawa do napojów, sosów, sałatek
warzywnych i owocowych,
potraw z dodatkiem grochu i kapusty

Rozmaryn

Działanie:
poprawia rekonwalescencję, pracę jelit
i przewodu pokarmowego, zwiększa
sprawność fizyczną i psychiczną
Wykorzystanie:
przyprawa do potraw mięsnych,
ziemniaków, zup, sałatek

Tymianek

Działanie:
przyśpiesza przemianę materii,
bakteriobójczy, usuwa skutki zatruć,
niszczy pasożyty jelitowe, łagodzi kaszel,
odkaża jamę ustną
Wykorzystanie:
potrawy mięsne, pizza, potrawy z roślin
strączkowych, ryby

Bazylia

Działanie:
reguluje trawienie
Wykorzystanie:
przyprawa do zup, sałatek, mięs, sosów,
ryb, koniecznie do dań zawierających
pomidory
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ZAŁĄCZNIK NR 7 c.d.

PLANSZE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI ZIÓŁ
PLANSZE ZIÓŁ:
Melisa
– Cytrynowe
ziele
Działanie:
działa uspokajająco, ma właściwości
przeciwbakteryjne, stosowana przy
nieżytach dróg oddechowych, pomaga
w trawieniu.
Wykorzystanie:
przyprawa do deserów,
napojów chłodzących

Lawenda

Działanie:
działa na układ nerwowy, uspakaja,
pomaga zasnąć, poprawia aktywność
umysłową, przyśpiesza pracę przewodu
pokarmowego, poprawia pracę jelit,
Wykorzystanie:

Babka

Działanie:
przeciwzapalne
Wykorzystanie:
stosuje się przy przewlekłych stanach
zapalnych jelit i żołądka, na trudno gojące
się rany

leczenie trądziku, olejek z lawendy łagodzi
bóle głowy, bóle menstruacyjne i brzucha.

Mniszek

Glistnik
jaskółcze ziele

Rumianek

Działanie:
moczopędnie, pobudza wydzielanie soku
żołądkowego, obniża poziom cukru we
krwi

Działanie:
ma właściwości bakteriobójcze,
przeciwbólowe,

Działanie:
przeciwzapalne, wiatropędne,
przeciwalergiczne

Wykorzystanie:

Wykorzystanie:
syrop dobrze działa wykrztuśnie

zewnętrznie do przemywania ran
wewnętrznie działa przeciwbólowo,
przeciwalergiczne
sok niweluje powstałe kurzajki

Wykorzystanie:
przy zapaleniach skóry, owrzodzeniach
i oparzeniach

we Francji bardzo popularny do wiosennych sałatek (liście)

Fiołek

Działanie:
obniża ciśnienie krwi, zmiejsza
dolegliwości reumatyczne, działa leczniczo
na drogi moczowe, goi podrażnienia skóry,
oczyszcza oskrzela
Wykorzystanie:
napar łagodzi zapalenia górnych dróg
oddechowych, leczy trądzik, egzemy, liszaje
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ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAKŁADAMY UPRAWY ZIÓŁ
KARTA KROKÓW
– checklist

1. Przygotować miejsce pracy – stoły osłonić folią, przygotować na stołach niezbędne rzeczy
do sadzenia roślin.
2. Opisujemy pojemniczki – data założenia uprawy, nazwa rośliny, numer grupy.

3. Każdy pojemnik musi mieć w dnie otwory, aby nadmiar wody spływał do podstawki.
4. Na dno pojemnika wsypujemy niewielką warstwę żwiru, potem do połowy ziemi.

5. Sadzimy sadzonki ziół. Zwracamy uwagę na korzenie – zawsze muszą być ułożone w dół.

6. Ziemię trzeba ugnieść i jeszcze dosypać. Poziom ziemi powinien sięgać 2-3 cm poniżej
górnego brzegu pojemnika.
7. Po posadzeniu sadzonki, roślinkę należy podlać.

8. Sprzątamy stoły.

INFORMACJA
DLA NAUCZYCIELA:

Należy ustalić tygodniowe dyżury podlewania roślin w poszczególnych grupach.
Grafik z dyżurami umieszczamy w pracowni. Zioła należy uprawiać przez kilka miesięcy,
zapewniając roślinom dobre, niezbyt nasłonecznione miejsce. Gdy przyjmą się, możemy je
przestawić na słońce.
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ZAŁĄCZNIK NR 9

PRZYGOTOWANIA DO PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA ZIÓŁ
TEKST
DLA NAUCZYCIELA

Dzisiaj chciałabym przedstawić wam po krótce, jakie czekają nas zajęcia za tydzień, ponieważ
te zajęcia będą wymagały od nas sporo wysiłku i solidnego przygotowania.
Spróbujemy całą naszą wiedzę o ziołach wykorzystać praktycznie.
Po waszych domowych obserwacjach, wiecie, że preparaty, czy dodatki ziołowe są w naszym
życiu dość powszechne. Więc spróbujemy tę domową wiedzę i zdobytą tutaj, zamienić
w produkty, które wykorzystamy potem – albo jako proste kosmetyki, albo potrawy
z dodatkiem ziół, albo wykonamy coś “leczniczego”, co może pomóc w różnych dolegliwościach. Wykonamy też ziołowy środek, który odstraszy insekty (mole) z naszych mieszkań.
A może macie sami jakieś pomysły, co chcielibyście zrobić tu, na zajęciach, z wykorzystaniem
ziół?
Uczniowie mają teraz chwilkę na podanie własnych propozycji.
Jeśli pojawiły się pomysły, to zastanawiamy się, czy składniki do ich wykonania są proste
do zdobycia.
Jeśli nie będzie propozycji, to grupy losują karteczki z zadaniami, które będą wykonywać
na kolejnych zajęciach.
Grupa I
1. Jeśli w szkole jest taka możliwość, można upiec prostą pizzę z gotowego ciasta,
z wykorzystaniem ziół.
2. Sałatka z pomidorów i mozzarelli z dodatkiem ziół.
3. Koktajl z zielonej pietruszki, mięty i melisy.
Grupa II
1. Sól ziołowa.
2. Saszetki z suszoną lawendą (do szafy, na półki).
3. Kostki lodu z pietruszką i cytryną na powiększone pory.
Grupa III
1. Mydło lawendowe.
2. Koktajl z kiwi, jabłka i natki pietruszki.
3. Lawendowe opaski na zmęczone oczy.
Grupa IV
1. Rumiankowy tonik do twarzy.
2. Ziołowy peeling.
3. Koktajl ogórkowy z imbirem.
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ZAŁĄCZNIK NR 9 c.d.

PRZYGOTOWANIA DO PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA ZIÓŁ
PRZEPISY NA POSZCZEGÓLNE
PRODUKTY:

1. PIZZA
Gotowe ciasto na pizzę, puszka pomidorów, ser żółty do zapiekania, salami, bazylia, tymianek,
oregano. Na wyłożone w blaszce ciasto wyłożyć pomidory, położyć plastry salami, posypać
ziołami i na koniec stary ser. Piec w temp. 180 stopni, przez pół godziny.
2. Sałatka z pomidorów i mozzarelli
Pomidory pokrojone w plastry(3 szt.), mozzarella pokrojona w plastry(200g.),
zioła oregano, bazylia, ocet balsamiczny, oliwa.
3. Koktajl z zielonej pietruszki, mięty i melisy
Kilka gałązek zielonej pietruszki, kilkanaście świeżych liści mięty, kilka liści melisy, połowa
szklanki soku z cytryny, 3 łyżki brązowego cukru.
Rośliny zblendować, dodać cukier i sok z cytryny, wymieszać, dodać 8 kostek pokruszonego
lodu. Bardzo orzeźwiający napój. Zamiast cukru można użyć miodu.
4. Ziołowa sól
Pół szklanki soli, pół szklanki wymieszanych i rozdrobnionych ziół: rozmaryn, tymianek,
cząber, bazylia, majeranek, szałwia, suszony czosnek.
Wszystkie składniki połączyć i zblendować.
5. Saszetki z lawendą
Wyciąć z materiału prostokąty o wymiarach 15x12cm ,zszyć trzy boki, odwrócić na prawą
stronę, napełnić lawendą i zszyć czwarty bok. Kształty saszetek mogą być różne,
np. serduszka, woreczki zawiązywane wstążką, wszystko zależy od inwencji wykonujących.
Lawenda powinna być mocno pokruszona.
6. Kostki lodu z pietruszką i cytryną na powiększone pory
1 garść natki pietruszki,
1 szklanka wody,
sok z połowy cytryny.
Mocno rozdrobnione liście pietruszki zalać wrzątkiem na 15 min. Wcisnąć sok z cytryny.
Poczekać, aż tonik wystygnie. Wlać do foremek na lody i włożyć do zamrażarki. Doskonale
zmniejsza pory na skórze twarzy.
7. Lawendowe mydło
Kostka lub dwie glicerynowego mydła, wysuszone kwiaty lawendy (garść), kilka kropel
lawendowego olejku, foremki na mafinki lub inne.
Rozpuścić mydło, dodać lawendowe kwiaty, część może być mocno rozdrobniona, część
w większych kawałkach, olejek lawendowy. Gdy lekko przestygnie, wylać do foremek
i odstawić do zastygnięcia. Ten proces może trwać kilka dni, aż mydło zupełnie stwardnieje.
Można też wykonać mydło z użyciem sody kaustycznej, ale to wymaga pracowni chemicznej.
Soda kaustyczna ma właściwości żrące, dlatego lepiej zrobić to z mydła glicerynowego.
8. Lawendowe opaski relaksujące
Uszyć woreczek z materiału o wymiarach: 28x10cm (wymiary na gotowe, na szwy trzeba
dodać po 1 cm na każdy bok). Wsypać rozdrobnioną lawendę, zaszyć ostatni bok. Można
uszyć poszeweczkę na woreczek tak, by można ją było zdejmować do prania.
Woreczek położyć na oczy w czasie relaksu.
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ZAŁĄCZNIK NR 9 c.d.

PRZYGOTOWANIA DO PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA ZIÓŁ
PRZEPISY NA POSZCZEGÓLNE
PRODUKTY:

9. Rumiankowy tonik do twarzy
Zalać garść wysuszonego rumianku (niepełna szklanka: 150 ml) gorącą wodą i odstawić
na 30 min. Przelać przez sitko do wygotowanej butelki.
Przeznaczony do zmywania tłustej, trądzikowej skóry.
Przechowywany w lodówce, ważny trzy dni.
Gdy cera jest mocno trądzikowa, można dodać lawendę lub szałwię.
10. Ziołowy peeling
½ szklanki masła shea, 1 łyżka oliwy z oliwek, ½ szklanki brązowego cukru, 7 kropli
eterycznego olejku z rozmarynu lub lawendy.
Wszystkie składniki wymieszać w plastikowej miseczce drewnianą łyżeczką.
Doskonały do ścierania martwego naskórka.
11. Ziołowa pomadka do ust
2 łyżki brązowego cukru, ½ łyżki oliwy z oliwek, ½ łyżki miodu, ½ łyżeczki zmielonego
cynamonu.
Wymieszać wszystkie składniki: ma powstać bardzo gęsta papka. Przełożyć do małego
pudełka i używać na spierzchnięte usta.
12. Koktajl z kiwi, jabłka i natki pietruszki
2 średnie kiwi, 1 średnie jabłko, 1 pęczek pietruszki, szklanka wody.
Kiwi i jabłko obrać, z jabłka odrzucić gniazda nasienne, wszystko pokroić na mniejsze
kawałki, wrzucić do blendera. Natkę pietruszki umyć, odsączyć i wrzucić do owoców. Dodać
wodę i miksować kilka minut, do uzyskania jednolitej masy. Można dodać kilka liści mięty.
13. Koktajl ogórkowy z imbirem
½ jabłka, 2 łodygi selera, ½ pęczka natki pietruszki, 2-3 cm imbiru, ½ ogórka wąż
lub 1 gruntowy, sok z połowy cytryny, ½ łyżki miodu, szklanka wody.
Po umyciu i oczyszczeniu umieścić wszystko w blenderze, zmiksować.
Przepisy:
tipy.interia.pl , kotlet.tv , „Kuchnia dla biegaczy” Violetta Domaradzka, Robert Zakrzewski,
Damian Parol. Wyd. Publicat.
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ZAŁĄCZNIK NR 10

PODSUMOWANIE PROJEKTU
TEKST
DLA NAUCZYCIELA

Spotykaliśmy się na zajęciach kilka tygodni, rozmawialiśmy o roślinach, a szczególnie ziołach
pod różnym kątem. Dziś spróbujemy sprawdzić, co spodobało Wam się najbardziej,
co zapamiętaliście, czy będziecie umieli wykorzystać swoją wiedzę w życiu. Czy przekonani
jesteście, że ziołowe produkty często są zdrowsze, lepsze, skuteczniejsze? Szczególnie
w kosmetyce i farmaceutyce. Spróbujmy to wszystko sprawdzić.

ZABAWA NR 1

Każda grupa otrzymuje ziołową kosmetyczkę, ziołową apteczkę i kulinarny ziołowy koszyk.
Polecenie:
Posegregujcie zioła do poszczególnych pojemników. Już za chwilę będziemy porównywać wasze
wyniki.
Wskazówka:
Należy przygotować wirtualne pomoce, czyli ziołowe apteczki, koszyki i kosmetyczki.
Przygotowujemy karteczki z ziołami, pamiętając o tym, że zioła mogą się powtarzać,
tzn. lawenda może znaleźć się w apteczce, kosmetyczce i kulinarnym koszyku.
Nie wprowadzamy nowych roślin, o których wcześniej nie było mowy.

ZIOŁOWA
KOSMETYCZKA

ZIOŁOWA
APTECZKA

KULINARNY ZIOŁOWY
KOSZYK

MIĘTA
PIEPRZOWA

CZĄBER
OGRODOWY

KOPER
OGRODOWY

OREGANO
(LEBIODKA)

BAZYLIA
WONNA

CZOSNEK
OGRODOWY

ROZMARYN
LEKARSKI

SZAŁWIA
LEKARSKA

TYMIANEK
POSPOLITY

MELISA
LEKARSKA

CZOSNEK
NIEDŹWIEDZI

MNISZEK
LEKARSKI

POKRZYWA
ZWYCZAJNA

BABKA
LANCETOWATA

LAWENDA
LEKARSKA

DZIURAWIEC

RUMIANEK
POSPOLITY

BABKA
ZWYCZAJNA

FIOŁEK

GLISTNIK
JASKÓŁCZE
ZIELE

TRÓJBARWNY
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ZAŁĄCZNIK NR 10 c.d.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
ZABAWA NR 2
wersja a

Każda grupa otrzymuje opis różnych sytuacji oraz karteczki z nazwami ziół.
Polecenie:
Spróbujcie znaleźć rozwiązanie, wyjście z nich, z wykorzystaniem ziół.
Opis sytuacji:
*| Wybraliście się grupą na piknik. Niespodziewanie wasz kolega upadł i skaleczył kolano.
Nie macie apteczki, jak pomożecie koledze? Rozejrzyjcie się wokoło i poszukajcie rośliny,
która temu zaradzi.
Odpowiedzi:
babka, szałwia, rumianek.
*| Wasza koleżanka na szkolnej wycieczce wypiła bardzo zimny napój, boli ją gardło.
Która roślina może temu zaradzić?
Odpowiedzi:
szałwia, tymianek.
*| Jesteś przeziębiony, mocno kaszlesz. Która roślina pomoże Ci zwalczyć tę męczącą
dolegliwość?
Odpowiedzi:
tymianek, syrop z mniszka, koper, czosnek.
*| Masz problem ze skórą. Jest tłusta i często pojawiają się na niej wypryski. Czy jest jakieś
zioło, które będzie skuteczne na tę dolegliwość?
Odpowiedzi:
....................................................................................................................................................
*| Na dłoniach pojawiły się kurzajki. Którą roślinę możesz zastosować, aby pozbyć się
intruza?
Odpowiedzi:
.......................................................................................................................................
*| Marzysz o jaśniejszych włosach, ale nie używasz chemicznych farb. Jaka roślina pozwoli
Ci rozjaśnić włosy naturalnie?
Odpowiedzi:
.....................................................................................................................................................
Na zakończenie prezentujemy nasze zadania, dyskutujemy, sprawdzamy, czy wszystko
zgodne jest z faktami.
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Dzielimy klasę na 4 grupy. Każda z nich ma za zadanie odpowiedzieć na jedno pytanie:
GRUPA I:
Wybraliście się grupą na piknik. Niespodziewanie wasz kolega upadł i skaleczył kolano.
Nie macie apteczki, jak mu pomożecie? Rozejrzyjcie się i poszukajcie rośliny, która temu
zaradzi.
Odpowiedź:
babka, szałwia, rumianek.
GRUPA II:
Wasza koleżanka na szkolnej wycieczce wypiła bardzo zimny napój, boli ją gardło.
Która roślina może temu zaradzić?
Odpowiedź:
szałwia, tymianek.
GRUPA III:
Jesteś przeziębiony, mocno kaszlesz. Która roślina pomoże Ci zwalczyć tę męczącą
dolegliwość?
Odpowiedź:
tymianek, syrop z mniszka lekarskiego, koper, czosnek.
GRUPA IV:
Masz problem ze skórą. Jest tłusta i często pojawiają się na niej wypryski. Czy jest jakieś
zioło, które będzie skuteczne na tę dolegliwość?
Odpowiedź: .........................................................................................
.............................................................................................................
Czas na ustalenie odpowiedzi przez grupy nie powinien być dłuższy niż 5 min. Na zakończenie
zespoły prezentują swoje odpowiedzi. Inne grupy decydują, czy się zgadzają z nimi.
Informacje o tym są zapisywane na tablicy,
np.: Grupa I odpowiedź – babka
Grupa II – poprawna , niepełna,
Grupa III – niepoprawna, Grupa IV – poprawna.
Na koniec nauczyciel podaje poprawne odpowiedzi i przyznaje punkty.
Za wyczerpującą odpowiedź 5 punktów, poprawną – niepełną: 3 punkty, niepoprawną – 0.
Zbierane oceny tworzą na koniec ranking.
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