
ŚWIATOWY DZIEŃ ROBIENIA NA DRUTACH                                

W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

 

 

Pierwsze formy dziergania pojawiły się już             

w starożytnym Egipcie , w Europie natomiast 

zwyczaj rozpowszechnił się pod koniec XV wieku. 

Tradycyjnie jest to zajęcie, któremu oddawały się 

najczęściej kobiety, choć 

swoją przygodę z nićmi 

mają też mężczyźni. Robienie na drutach dla innych 

to wyraz głębokiej troski i zaangażowania – uszycie 

na przykład swetra zajmuje nieraz wiele tygodni. 

Korzyści jednak dotyczą obu stron – badania 

wykazały, że rytmiczny i powtarzalny charakter 

robienia na drutach pomaga zredukować stres oraz 

obniżyć ciśnienie. Podczas dziergania wytwarzają się hormony dobrego 

samopoczucia, czyli serotonina i dopamina. 

Czy łatwo nauczyć się dziergać na drutach lub szydełku? 

Tak, jeśli się tego chce! Jak każda umiejętność, ta też wymaga ćwiczenia i 

cierpliwości. Ale jak ktoś już to opanuje – to wkrótce będzie mistrzem. A może nawet 

mistrzem nad mistrzami! 

7 porad dla początkujących dziewiarek | - Hobbii.pl  

Co można wydziergać? Wszystko, poza rakietą kosmiczną i wodą do picia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hobbii.pl/blog/7-porad-dla-poczatkujacych-dziewiarek?fb_comment_id=4229178277152961_4328984213839033&gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786fTXVRBgTW-ffv0c0dyhJu_24tdTUOfZGKi_AY4yNbsc9x7ZIaymXxoCyi4QAvD_BwE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc-robotek-na- drutach.com.pl/  

Jeśli się zdenerwowaliście, że nie dacie rady.... proponuję zrobić gniotka – zabawkę, 

która poprawia humor.  

Jak zrobić Gniotka? - Moje Dzieci Kreatywnie  

 Do wykonania Gniotka potrzebujecie: 

 balon,  

 butelkę 500 ml,  

 mąką ziemniaczaną lub ryż,  

 lejek,  

 słomkę lub wykałaczkę,  

 włóczkę do zrobienia fryzury naszemu stworkowi  

 czarny marker. 

Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 

butelki w zależności od wielkości balona.     

 

Najlepiej robić to przez lejek, porusza-

jąc w środku słomką lub wykałaczką, 

aby przesypywało się bez zastojów.  

 

 

 

 

http://www.abc-robotek-na-drutach.com.pl/
http://www.abc-robotek-na-drutach.com.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/


Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy  na butelkę.  

 

Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesy-

pała się do nadmuchanego balona.  

Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. 

Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, 

spuszczamy powoli powietrze związujemy go       

i zabieramy się za dekorowanie.  

 

  Na czubku głowy 

naszego Pana Gniotka 

przywiązujemy 

włóczkę i rysujemy 

markerem buzię.   

https://youtu.be/2Asv1QetBms  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/ 

Twoje ręce są zmęczone? 

Dzierganie  także męczy, nie ukrywajmy, że nie, choć jest to czynność przyjemna 

to  czasem trzeba też odpocząć.  

1. Daj nogom odpocząć, pod nogi połóż poduszkę lub jakiś podnóżek 

2. Napięte mięśnie karku rozluźnią obroty głowy. Pochyl głowę do przodu, wykonaj 

kilka ruchów na boki. Warto wykonać kilka obrotów głową zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara, później odwrotnie.  

3. Aby rozluźnić ramiona, wystarczy co jakiś czas odłożyć robótkę, swobodnie opu-

ścić ramiona i pomachać rękami. 

Teraz kilka prostych ćwiczeń dla naszych 

dłoni, o nie szczególnie trzeba dbać przy 

robótkach ręcznych/ 

1. Pierwsze ćwiczenie to „granie” palcami po 

blacie. Wykonujemy ruchy jakbyśmy grali 

na pianinie, dokładamy ruchy palców w 

górę i w dół, a później znów na boki  

 

 

http://szydelkowyswiat.pl/wp-content/uploads/2014/09/P9220793.jpg
https://youtu.be/2Asv1QetBms
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/


 

 

 

2. Drugie ćwiczenie odpręży ramiona. Trzeba wstać, 

przeciągnąć się, wyciągnąć ręce ku górze i wykonywać 

ruchy takie, jak przy zmienianiu żarówki  

 

 

 

 

3. Kolejne ćwiczenie, gdzie damy odpocząć 

nadgarstkom. Składamy przed sobą razem rę-

ce i mocno przyciskamy powierzchnie dłoni 

do siebie. Przekręcamy dłonie ku sobie i znów 

na zewnątrz. Teraz energicznie otwieraj i za-

mykaj dłonie. 

 

4. Można też otwierać i zamykać palce. Pojedynczo lub wszystkie na raz.          

To ćwiczenie da odpocząć naszym palcom. 

 

 

 

5. Ostatnim ćwiczeniem jest tak zwane 

siłowanie się dłońmi. Zahaczamy palcami 

dłonie o siebie i pociągamy w przeciwne 

strony  

 

 

https://www.printfriendly.com/p/g/XpehhB  
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W dawnych czasach produkowano tylko wełnę w naturalnych kolorach. Dopiero 

potem ją kolorowano. Jak?  

Naturalne kolory to barwniki pochodzące z natury. Większość z nich to barwniki 

roślinne, otrzymywane m.in z: 

 owoców 

 warzyw 

 korzeni i ziół, 

 liści i trawy, 

 kwiatów,  

 kory drzew oraz drewna,  

 grzybów i porostów, 

 kawy i herbaty. 

Barwniki farbujące na kolor żółty/pomarańczowy 
 

Brzoza - liście 

Dąb - kora 

Jabłoń - zewnętrzna kora 

Jałowiec - młode pędy 

Jodła - szyszki 

Łopian - ziele 

Modrzew - brązowe szpilki i kora 

Olcha - liście i kora 

Osika topola - świeże i suszone liście 

Wierzba - liście 

Seler - liście 

Cebula - łuski  

Marchewka 

Papryka świeża w proszku 

Gruszka -  liście 

Granat 

Jeżyny - pędy, liście i korzenie 

Skórki po owocach cytrusowych 

Porosty 

Kurkuma  

Gorczyca - żółte ziarna 

Liść laurowy 

Paproć - korzeń 

Kaczeńce 

Rosiczka - ziele 

Rumianek - kwiaty  

Nagietek 

Skrzyp  

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0131/6922/files/Folk-Fibers-Natural-Dyes_grande.jpg?1668


Mniszek lekarski 

Szafran  

Trzcina  

Zielona herbata 

Wrotycz - świeże liście i zasuszone kwitnące główki 

Wrzos - pędy 

Barwniki farbujące na kolor czerwony 

 

Czarny bez 

Jawor - kora  

Mniszek lekarski - korzenie 

Buraki  

Czerwone róże 

Hibiskus - suszony 

Dzikie dojrzałe jeżyny 

Ziele dziurawca - nasączone alkoholem 

Czerwiec - owad wysuszony  

Czerwona cebula - łuski 

Koszenila - wysuszony owad 

 

Barwniki farbujące na kolor na różowy   

 

Pokrzywa - czerwone łodyżki jesienią 

Śliwki  

Truskawki  

Wiśnie 

Maliny 

Porosty 

 

Barwniki farbujące na kolor na purpurowy 

Kapusta czerwona (niebieski/purpurowy) 

Róże  

Lawenda  

Marzanna 

Jagody  

Czerwona kapusta 

Morwa 

Czarny bez 

Szafran 

Borówki 

Chaber 

Hiacynt 

Indygo 



 

Barwniki farbujące na kolor błękitny, niebieski  

 

 

Borówki, jeżyny, jagody, aronia 

Kapusta czerwona (niebieski/purpurowy) 

Tarnina - owoce 

Czarna fasolka  

Hiacynty  

Liście indygowca 

 

 

 

Barwniki farbujące na kolor brunatny, brązowy 

Kawa i herbata 

Narcyz 

Mącznik lekarski 

Szczaw - świeże ziele 

Kory prawie wszystkich drzew 

Dziurawiec zwyczajny - kwiaty 

Bluszcz - gałązki 

Żołędzie - gotowane 

Koper włoski - kwiaty, liście 

Orzechy 

Barwniki farbujące na kolor zielony 

Karczochy 

Szpinak 

Zielona herbata 

Szczaw - korzenie 

Naparstnica - kwiaty 

Trawa 

Skórki jabłek 

Ps. spróbuj wymieszać rośliny o barwnikach niebieskim 

i żółtym. 

Stworzyć można nie tylko ciekawe barwy, ale fantastyczne, oryginalne wzory.  

Naturalne barwienie materiałów jest bardzo proste.  Nie zawiera sztucznych 

barwników, chemikaliów i innych rakotwórczych substancji.  

Jest eko-przyjazne i tanie – wystarczy, że pójdziesz do lasu i nazbierasz liści, 

kwiatów lub dzikich owoców.  Pachnie! – gotując, np zioła, wydobywa 

się aromatyczny zapach, lecz uważaj   na indygo - śmierdzi! 

Udanej zabawy. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-86rsUsRfXwY/TjmsKIOMHcI/AAAAAAAAiOw/YIAx6mGaoYc/s400/IMG_8700.JPG
https://3.bp.blogspot.com/_euOofLXroAE/TKPcXTfFcPI/AAAAAAAAAJI/KvwtsikKevA/s1600/India+Flint3.jpg
http://media-cache-ec4.pinimg.com/550x/9d/27/78/9d2778f272066d171476297219d60841.jpg


Składniki: 

 materiał - 100% organiczna bawełna 

 wybrany barwnik  

 3/4 szklanki soli/ocet 

 woda 

 garnek, oraz miska 

Przygotowanie: 

 Jeżeli farbujesz owocami, zaleca się używanie tylko soli. Natomiast, jeżeli 

farbujesz używając ziół, liści, czy kwiatów itp, dodaj tylko octu. 

 Wymieszaj sól/ocet z wodą. Zanurz materiał i doprowadź wodę do wrzenia. 

Zmniejsz ogień i gotuj tkaninę przez około godzinę. 

 Następnie, wyciągnij materiał, odsącz z osolonej wody, przepłukaj w zimnej 

wodzie  i odstaw na bok. 

 

Teraz czas na kolory.  

 Barwniki na bazie warzyw i owoców zalewamy wrzątkiem i gotujemy           

od 10-15 minut. W przypadku ziół, herbaty, czy kawy 

wystarczy, że  potrzymamy we wrzątku przez 5 minut.  

 Gdy nasz barwnik jest już gotowy, barwimy materiał poprzez włożenie go               

do mikstury i trzymanie go przez ok godzinę.  

 Należy pamiętać, że im dłużej pozwolisz materiałom moczyć się w wodzie, 

tym barwa będzie intensywniejsza. Nie martw się, jeżeli otrzymany kolor nie 

jest satysfakcjonujący. Potrzymaj materiał w barwniku dłużej. Możesz nawet 

podgrzewać na małym ogniu, lub trzymać przez noc (bez podgrzewania).  

 Spłucz w letniej wodzie, wysusz.  

 Gotowe.   

  

https://mo-naturalnie.blogspot.com/2013/05/naturalne-barwienie-materialow.html  

 

UWAGA! Wszelkie farbowania wykonujemy w obecności Dorosłych 

Domowników i za Ich zgodą! 
 

 

A teraz ciekawostka – eksperyment                  

„wędrująca woda”. 

 Do zabawy przygotowujemy 6 szklanek podobnej 

wysokości.  

 Do co drugiej wlewamy wodę, a następnie doda-

jemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę 

można łatwo zabarwić wkładając   do szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/04/eksperymenty-z-wodą-1.jpg
https://mo-naturalnie.blogspot.com/2013/05/naturalne-barwienie-materialow.html


 Do przygotowanych szklanek wkła-

damy złożone w paski papierowe 

ręczniki.  

 Eksperyment w sumie trwa kilka 

godzin. Pierwsze reakcje, czyli 

barwienie się i zwilżenie papiero-

wych ręczników zauważymy dosyć 

szybko.  

 

https://youtu.be/CjqoJpTWK44  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/eksperyment-wedrujaca-woda/  

       

 

 

Miłej zabawy i tworzenia! Pamiętaj, świat należy do Ciebie! 
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