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DZIKIE I ZDROWE 
Grupa wiekowa: klasy 0-III 
 
 
Scenariusz po niewielkich modyfikacjach może być realizowany również w 
innych grupach wiekowych - w edukacji przedszkolnej, w klasie IV (w 
ramach lekcji przyrody – rozpoznawanie elementów przyrody w najbliższym 
otoczeniu), w klasie V (w ramach lekcji biologii – omawianie znaczenia roślin 
dla człowieka), ale również w starszych klasach, a nawet w edukacji 
dorosłych. Zachęcamy do modyfikowania i dostosowywania scenariuszy do 
charakteru, możliwości i zainteresowań grupy. 
 
Cel zajęć: uświadomienie wartości pospolitych dzikich roślin dla przyrody i 
człowieka, zwrócenie uwagi na konieczność zachowania zdrowego 
ekosystemu w najbliższym otoczeniu 
 
Cele operacyjne: 
Uczeń: 
- obserwuje i samodzielnie odkrywa elementy przyrody wokół siebie, 
- rozpoznaje pospolite gatunki roślin w swoim otoczeniu, 
- zna walory zdrowotne pospolitych gatunków roślin, 
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- potrafi przygotować posiłek z wykorzystaniem dzikich roślin jadalnych, 
- zdaje sobie sprawę, że istnieją także gatunki trujące, zna związane z nimi 
zagrożenia i umie rozpoznać niektóre z nich, 
- omawia znaczenie dzikich roślin dla przyrody i człowieka, 
- dostrzega walory dzikich, niezagospodarowanych miejsc w przestrzeni 
miast i wsi, 
- dostrzega powiązania dzikich roślin z innymi elementami przyrody, 
- rozumie konieczność ochrony roślin i zasady ich etycznego, nieszkodliwego 
pozyskiwania. 
 
Środki:  
wydrukowane karty pracy 
opcja 1 – naczynia i środki spożywcze w zależności od wybranych przepisów 
opcja 2 – pojemniki z recyklingu (np. po kawie, jogurtach), ziemia, nasiona 
Optymalny czas na przeprowadzenie lekcji to koniec kwietnia, maj i 
czerwiec. Wymienione w lekcji rośliny można znaleźć od połowy marca do 
połowy października (zależnie od pogody w danym roku). 
 
Czas trwania: dwie godziny lekcyjne lub więcej (zachęcamy do umożliwienia 
dzieciom jak najdłuższej swobodnej zabawy i eksplorowania przyrody 
również poza ścisłym scenariuszem zajęć).  
 
Miejsce zajęć: teren Stowarzyszenia 515 lub inne bogate przyrodniczo 
miejsce 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
1. Co to za miejsce? 
Po omówieniu najważniejszych zasad bezpieczeństwa, pozwól dzieciom na 
samodzielną eksplorację miejsca, w którym się znaleźliście. Umówcie się na 
15 minut zwiedzania i odkrywania! Następnie zbierzcie się w umówionym 
miejscu (np. w namiocie lub wokół ogniska) i poproś uczniów o podzielenie 
się tym, co odkryli. Możesz wykorzystać w tej rozmowie poniższe pytania: 
- Czy rosną tu jakieś drzewa? Gdzie? Co to za drzewa? 
- Czy rosną tu jakieś krzewy? Czy ktoś zna ich nazwy? Gdzie jest ich 
najwięcej? 
- Czy ktoś odkrył, co ciekawego jest… (i tu wskaż miejsce – za domem, koło 
płotu, za namiotem…) 
- Gdzie jest najwięcej roślin? A gdzie nie ma ich wcale? 
- Czy ktoś widział jakieś zwierzęta? Jakie? 
- Z którego miejsca jest najlepszy widok na rzekę? 
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Następnie zapytaj dzieci, co myślą o tym miejscu? Czy im się podoba? Co im 
się podoba, a co się nie podoba? Zapytaj, czy ich zdaniem ktoś o to miejsce 
dba? W jaki sposób? Czy to miejsce przypomina przestrzeń koło ich własnych 
domów? Co w nim jest podobnego, a czym ono się różni? Oczywiście na te 
pytanie nie ma „jedynych właściwych” odpowiedzi, dzieci mogą mieć tu 
różne opinie – zachęć dzieci do ich wyrażania. 
Zapytaj dzieci, czy zauważyły tablicę na temat dzikich roślin jadalnych. 
Poinformuj dzieci, że w tym miejscu rośnie bardzo dużo dzikich roślin 
jadalnych. Zapytaj dzieci, czy może już jakieś znają, może kiedyś je jadły np. 
w domu albo na warsztatach? Poinformuj dzieci, że przygotujemy dziś 
posiłek z dzikich roślin jadalnych. Jednocześnie zaznacz, żeby dzieci nigdy 
samodzielnie nie próbowały dzikich roślin – oprócz roślin jadalnych, istnieją 
również trujące. Niektóre z nich są jednocześnie lecznicze, jednak nie należy 
używać ich bez konsultacji z lekarzem. Zapytaj dzieci, jakie znają rośliny 
trujące, wymień nazwy niektórych pospolitych roślin trujących (np. bluszcz, 
cis, konwalia).  
 
2. Poznajemy rośliny jadalne 
Podziel dzieci na 3-5 grup. Każda grupa otrzyma kartę pracy z wizerunkiem 
rośliny jadalnej (załącznik 1). Jej zadaniem będzie odnalezienie rośliny i 
zaznaczenie na karcie pracy, w jakim miejscu ona rośnie: 
- czy to miejsce nasłonecznione, czy zacienione? 
- czy w tym miejscu jest sucho, czy wilgotno? 
- w ilu miejscach na naszym terenie ta roślina rośnie? Czy jest jej dużo, czy 
mało? 
Pozwól dzieciom pracować 15-20 minut. Być może będą potrzebowały 
wsparcia w znalezieniu i rozpoznaniu roślin. Poproś dzieci o zebranie kilku 
liści lub kwiatów zebranych roślin. Następnie zbierzcie się w umówionym 
miejscu – poproś przedstawicieli grup o przedstawienie zebranych 
informacji. Zapytaj dzieci, czy znały już te rośliny, czy rosną one też w 
pobliżu ich domów? Następnie wspólnie ustalcie, które z roślin są pospolite 
na tym terenie i można je zbierać bez szkody, a które są rzadkie i lepiej 
zostawić je na miejscu.  
Zamiast szukać roślin na miejscu, możecie wybrać się na spacer np. drogą 
prowadzącą wąwozem w górę.  
Wykorzystując mikroskop, obejrzyjcie zebrane części roślin pod 
mikroskopem. Szczególnie warto obejrzeć włoski parzące pokrzywy, kwiaty 
jasnoty, kurdybanka oraz mniszka lekarskiego. 
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W tym momencie możliwe jest skorzystanie z jednej z dwóch opcji – ugotowanie 
z dziećmi posiłku z dzikich roślin lub zasianie dzikich roślin w postaci nano-
łączki, którą dzieci następnie zabiorą do domu/szkoły, wzbogacając 
bioróżnorodność w swojej okolicy. Opcję dostosowujemy do liczebności, 
możliwości, charakteru grupy. W opcji 2 przepisy z dzikich roślin można rozdać 
dzieciom do przygotowania z rodzicami w domu.  
 
 
 
 
 
OPCJA 1.  
Gotujemy posiłek z dzikich roślin (UWAGA – umów się z opiekunem akcji 
ze Stowarzyszenia 515, by zorganizować lekcję w tym scenariuszu – 
udostępniona zostanie Wam infrastruktura – kuchnia i niezbędne 
elementy) 

 
Po wybraniu pospolitych roślin, wraz z dziećmi przejrzyjcie przepisy na 
dania z dzikich roślin (załącznik 2) i wybierzcie, co chcecie przygotować – 
wybór zależy od możliwości i upodobań grupy, dostępnych naczyń i 
składników, liczby osób dorosłych itp. Zwróć uwagę na konieczność umycia 
roślin ze względu na obecność zanieczyszczeń i jaj pasożytów.  
 
Podzielcie między siebie zadania – kto pozbiera rośliny, kto je umyje itp. 
Starsze dzieci możesz zachęcić do samodzielnego obierania i krojenia 
warzyw, młodszym zapewne przyda się większe wsparcie dorosłych. Dzieci 
nie zawsze są chętne do degustacji nowych potraw – pamiętaj, żeby zachęcać, 
ale nie zmuszać. Może byłaby możliwość zmiksowania zupy i podania jej jako 
zupy-krem? Może serek będzie wyglądał bardziej zachęcająco na małych 
kawałkach pieczywa chrupkiego? 
Gotowanie i degustacja może łączyć się ze swobodną zabawą – upewnij się, że 
dzieci znają zasady bezpieczeństwa związane z przygotowywaniem posiłku, 
zachowaniem przy ognisku. Pozwól dzieciom bawić się i uczyć przez 
samodzielne eksplorowanie przestrzeni.  
Na zakończenie zbierzcie się razem w umówionym miejscu. Zaproponuj 
dzieciom, aby każdy, kto chce, podzielił się tym, co najbardziej podobało się 
jej/jemu podczas tych zajęć. Zapytaj, które rośliny i potrawy smakowały 
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dzieciom. A może nie smakowały, ale podobały się z innego powodu? A może 
mają własne pomysły na potrawy z dzikich roślin? Może warto je zapisać i 
zrealizować przy następnej okazji? Poproś dzieci, aby rozejrzały się po terenie 
i upewniły, czy nie zostały jakieś śmieci i że zostawiacie je w takim samym 
stanie, w jakim go zastaliście.  
 

OPCJA 2.  
Siejemy nano-łączkę 
 
Ta opcja jest możliwa do zrealizowania z większą lub bardziej wymagającą 
grupą – nie wymaga rozpalania ognia, zadbania o bezpieczeństwo przy 
przygotowywaniu posiłku itp. 
Poinformuj dzieci, że za chwilę będą mogły własnoręcznie zasiać w 
doniczkach miniaturowe łączki. Rozdaj dzieciom pojemniki – najlepiej, żeby 
były różne i każdy mógł sobie wybrać taki, jak mu najbardziej odpowiada. 
Mogą to być kubeczki jednorazowe po kawie, jogurtach, małe doniczki po 
rozsadach lub inne pojemniki. Na działce Stowarzyszenia 515 do dyspozycji 
oddajemy zużyte jednorazowe kubeczki. Napełnijcie pojemniki ziemią – 
najlepiej, żeby nie była to ziemia torfowa ze sklepu (torf wydobywany z 
torfowisk do celów ogrodniczych to jedna z głównych przyczyn degradacji 
tych bezcennych ekosystemów), ale lokalna ziemia ogrodowa. Na działce 515 
idealnie do tego nadaje się ziemia z „wulkanu” czyli górki ziemi usypanej 
przed namiotem.  Następnie rozdaj dzieciom nasiona. Posiane nano-łączki 
koniecznie podlejcie. Jeśli dzieci będą zabierały je do domu, porozmawiajcie o 
tym, jak je pielęgnować – szczególnie o codziennym podlewaniu (zwłaszcza 
przez pierwsze kilka lub kilkanaście dni, kiedy nasiona kiełkują). Nano-łączki 
można po podrośnięciu przesadzić do większych skrzynek, donic lub na 
grunt. Być może znajdziecie miejsce na dzikie rośliny koło szkoły – np. w 
dużym klombie.  
 
Informacje o projekcie: 
https://www.stowarzyszenie515.org/515niebieskichgodzinwszkole 

Kontakt z opiekunem i pytania: 

515niebieskichgodzin@gmail.com 
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PRZEPISY NA DANIA Z DZIKICH ROŚLIN 
 
Zielony serek 
Składniki: 0,5 kg twarogu półtłustego, 250 ml śmietany 12% (może być 
więcej, wtedy serek będzie bardziej „płynny”, kilka garści różnych dzikich 
roślin jadalnych, kilka łyżek oleju tłoczonego na zimno (np. lniany, 
słonecznikowy), sól 
Rośliny umyć i wstępnie posiekać. Wszystkie składniki dokładnie 
zmiksować. Można podawać na kanapkach, jako dodatek do placków zielarki, 
jako dip do maczania pokrojonych w słupki warzyw czy paluszków.  
Serek można zrobić również w wersji wegańskiej, zastępując twaróg 
namoczonymi ziarnami słonecznika i zwiększając ilość oleju.  
 
Zupa z pokrzyw 
Potrzebne naczynia: duży garnek lub kociołek, miska do mycia pokrzywy, 
deski do krojenia, noże, głębokie talerze lub miseczki, łyżki 
Składniki: koszyk młodych pokrzyw, 10 dużych ziemniaków, 5 marchewek, 1 
główka czosnku, sól, pieprz, 3 łyżki oleju lub masła 
W garnku lub kociołku zagotować wodę, posolić. Ziemniaki i marchew obrać, 
pokroić w kostkę, czosnek pokroić w cienkie plasterki, wrzucić do gotującej 
się wody. Kiedy warzywa są miękkie, dodać umytą, posiekaną pokrzywę oraz 
tłuszcz, doprawić do smaku. Można zmiksować do formy zupy-kremu i 
podawać z grzankami. Najlepiej smakuje gotowana na ognisku w wiosenny 
dzień.  
 
Placki zielarki 
Potrzebne naczynia: duża patelnia do smażenia, duża miska lub/i garnek do 
mycia roślin i mieszania ciasta, deski do krojenia i noże, talerzyki lub tacki 
Składniki: kilka garści różnych dzikich roślin jadalnych, 10 jajek, 500 g mąki, 
łyżeczka soli 
ewentualnie woda, mleko lub jogurt, olej do smażenia 
Rośliny umyć i posiekać. Zrobić ciasto na placki z jajek i mąki, posolić, jeśli 
jest za gęste, dodać wody lub mleka. Powinno mieć konsystencję jak na 
racuchy lub omlety (gęstsze niż na naleśniki). Dodać posiekane rośliny, 
smażyć placuszki w dość głębokim oleju z obu stron na złoty kolor. Doskonale 
smakują z łyżeczką śmietany lub zielonym serkiem.  


