
Trawy

Co odczytamy z natury?
 

Niepozorne trawy, na które często 
nie zwracamy uwagi, są niezwykle

zróżnicowane. Każdy gatunek posiada
charakterystyczne cechy i szczegóły
wyglądu. Ich kwiaty mają nietypową

budowę. Natura ukryła w nich niezwykłe
konstrukcje, które możemy odkryć po
wnikliwym przyglądnięciu się kłoskom

różnych gatunków.
 

Kilka informacji:
 

To, co powszechnie identyfikujemy jako "trawy" ma swoje miejsce 
w systematyce roślin. To rodzina o wspólnej nazwie wiechlinowate,

jedna z najliczniej reprezentowanych w polskiej florze 
(ponad 150 gatunków). Na całym świecie należy do niej około 

10 000 gatunków, wśród których znajdują się podstawowe dla wielu
kultur rośliny uprawowe, czyli zboża. To w większości one stanowiłyby

źródło roślinnego pożywienia, gdyby zniknęły zapylacze, ponieważ
trawy są głównie wiatropylne. Ich kwiaty nie posiadają okwiatu i ta

specyficzna budowa wyróżnia je spośród innych roślin.



Jak wykorzystać w aspekcie artystycznym:
 

Koronkowe i ażurowe kwiatostany traw zachęcają do wykorzystania
ich w działaniach artystycznych. Może nim być stworzenie teatru

cieni, w którym z wielu gatunków zebranych traw stworzymy
bajkową scenografię. Wystarczy ułożyć trawy na sztywnej 

i przezroczystej folii, a następnie przykleić je taśmą klejącą tworząc
w ten sposób kompozycję. Tak przygotowaną folię umieszczamy 
w kartonie w otworem i podświetlamy latarką lub innym źródłem

światła. Cień rzucany przez trawy tworzy filmowy kadr.
 



Aby trawiasty teatr cieni mógł zacząć działać, będziesz potrzebować
jeszcze wprowadzić do każdego kadru bohaterów i zbudować całą
historię z ich udziałem. Możesz wykorzystać poniższe sylwetki lub

wymyślić swoje. Teatr cieni równie dobrze może opowiadać o Twoim
spacerze i być podsumowaniem udanej wędrówki jak i stworzyć każdą

niezwykłą baśń, jaką jest w stanie ogarnąć Twoja wyobraźnia!

Wybierz swojego
bohatera!





 
 
 

Egzemplarz bezpłatny 
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