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Czas trwania
Zadanie 2:
2-3 godziny wraz z badaniem (zaleca się, aby uczniowie zaczęli wypełniać tabelę
w klasie, a dokończyć wypełnianie mogą już w domu, ponieważ może to zająć 1-2
godziny).
Zadanie 3:
30 minut
Zadanie 4:
Może być odrobione jako praca domowa i sprawdzone w klasie (czas trwania zajęcia
zależy od tego, czy uczniowie będą chcieli zrobić ilustrację i czy zdecydują
się sami zrobić garnek czy raczej go zakupią).
Zadanie 6: 
w zależności od tego, czy uczniowie poświęcą czas tylko na badania w celu
znalezienia odpowiedniego kalendarza, czy też stworzą własny, 1-2 godziny.
Zadanie 7: 
3 godziny na stworzenie plakatu (może być również wykonany jako praca domowa).

Metoda(-y)/techniki(-y)
przeprowadzenia zajęć:
Istnieje wiele technik „grywalizacji” podczas tego zajęcia, a edukator może wybrać,
jakie kroki/zadania należy wykonać i które z technik wybrać.
Im więcej zabawy/zadań wymaga od uczniów wykonania wizualnej ilustracji mikro-
ogrodu (można to zrobić poprzez drukowanie obrazów wybranych roślin lub
miniatury symboli). Wizualne przedstawienie jest pomocne dla zrozumienia i
zapamiętania wiedzy tak długo, jak długo doniczka z wizualną ilustracją roślin
pozostaje w klasie.
Kolejnym krokiem naprzód są ćwiczenia, które wymagają od uczniów zakupu i
posadzenia nasion, prowadzenia kalendarza, dbania o rośliny i systematycznego
dokumentowania ich postępów za pomocą kalendarza. Uczniowie prezentują swoje
wyniki w formie prezentacji plakatu.

Kalendarz
Odpowiedni sezon na przeprowadzenie tych zajęć zależy od tego, które rośliny
zostaną połączone w miniaturową polikulturę. Sugerowanym okresem na rozpoczęcie
tych zajęć jest luty.

3This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Przygotowanie

Znać teorię permakultury i polikultury.   
Mieć odpowiedzi na zadania w osobnym dokumencie.    
Pomagać uczniom w znalezieniu gotowego szablonu do kalendarza zbiorów lub
pomagać uczniom w stworzeniu własnego kalendarza. 
Pomóc zrobić uczniom prezentacje plakatowe.

Edukator musi przygotować się do zajęć: 
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Wyzwania, które stoją przed
edukatorem w celu wykonania
zadania:
W trakcie realizacji zadań można zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami. Po pierwsze,
odnalezienie istotnych informacji dotyczących podanych owoców i warzyw, ale
przede wszystkim zastanowienie się, które z nich mogą być zgrupowane w jednej
polikulturowej doniczce i uzasadnienie dlaczego. Wyzwaniem dla kreatywności
będzie również znalezienie sposobów na wizualne przedstawienie doniczki
(zadanie 4). Współpraca w znalezieniu nasion (zadanie 5). Należy także poszukać
i znaleźć lub stworzyć odpowiedni kalendarz (zadanie 6) i przygotować
prezentację plakatową (zadanie 7).

Wskazówki dotyczące
skutecznego planowania 
i organizowania zajęcia:
Każdy z etapów zadań 1-7 jest skorelowany. W zależności od dostępnego czasu i
zasobów, każdy edukator może zdecydować, który krok/ zadanie ma zostać
wykonane. Sugeruje się, aby osiągnąć co najmniej 4 zadanie, aby uczniowie mieli
jakąś wizualną formę swoich badań. Tabela może być wydrukowana jako plakat A3 i
laminowana w celu pokazania jej w klasie. Jeśli chodzi o zadanie 5, to zależy ono od
środków na zakup nasion. Zadanie 6 zależy od chęci i entuzjazmu uczniów
wyrażonych w poprzednich zadaniach, podczas gdy zadanie 7 polega na połączeniu
uzyskanej wiedzy z umiejętnościami prezentacyjnymi uczniów.
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Podsumowanie/pożądane wyniki
i uzyskane kompetencje:
Dzięki temu angażującemu zestawowi zajęć uczniowie w wieku 13-14 lat przejdą
krok po kroku przez to, czym jest permakultura i polikultura, wykorzystując swoje
umiejętności badawcze. Następnie zgrupowanie
nasion będzie wymagało dodatkowych umiejętności badawczych, łączących
wiedzę oraz analityczne i krytyczne myślenie. Mając minimum materiału z
możliwością samodzielnego złożenia doniczki, ćwiczenie ma
na celu pokazanie uczniom, jak łatwo i realnie jest uprawiać swój mały ogródek
bez względu na miejsce zamieszkania (miasto lub wieś, dom lub mieszkanie),
nawet przy minimalnej ilości miejsca i zasobów. Zajęcia mają również na celu
instynktowne skierowanie uczniów do istoty permakultury, która zwiększa
bioróżnorodność, projektowanie inteligentnych systemów poprzez holistyczne
myślenie systemowe podczas "pracy z naturą, a nie przeciwko
niej" Mollison (2002). Rozwijają oni odpowiedzialność za to, by ich nasiona rosły
prawidłowo. Ponadto nauczą się, jak dbać o swoje rośliny, dokumentując
systematycznie ich postępy za pomocą kalendarza. Miejmy
nadzieję, że dzieci będą na tyle dumne, że będą mogły zaprezentować swój
wysiłek poprzez prezentację plakatów. Prezentacja plakatowa pomoże rozwinąć ich
umiejętności prezentacyjne.

Debata/moment edukacji
formalnej (nieobowiązkowo)
Grupa uczniów może przedyskutować podział nasion na grupy, uzasadnić, dlaczego
je zebrali, uzasadnić wielkość doniczki, którą zrobili/zakupili. Mogą również
zaprezentować swój plakat, będąc jednocześnie gotowymi do odpowiedzi na
pytania dotyczące treści i całej procedury.
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Arkusz pracy studenta
WIEK: 13 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M:

Zoologia (nauka o biologii zwierząt).
Botanika (badanie biologii roślin).
Anatomia (badanie morfologii organizmów).
Fizjologia (badanie funkcji organizmów).
Antropologia (badanie struktury i funkcji systemów ludzkich).
Ekologia (badanie organizmów w odniesieniu do ich środowiska) i inne. 

Biologia jest nauką, która bada zjawiska i procesy życiowe. Innymi słowy, bada ona
organizmy w środowisku, w którym żyją lub w laboratorium. Metoda, którą
posługują się biolodzy, aby zinterpretować różne zjawiska i procesy biologiczne, nie
odbiega od kroków, które podejmujemy w celu rozwiązania prostych problemów
życia codziennego.
Biologia jest nauką, która bada strukturę i funkcje organizmów, jak również ich
interakcje ze środowiskiem. Ze względu na złożoność tych badań, biologia obejmuje
kilka dyscyplin, np:

W tym ćwiczeniu można znaleźć zadanie z zakresu botaniki, która jest dyscypliną
biologiczną, ale również związaną z permakulturą. Ogrodnictwo mieszane jest
częścią filozofii permakultury, a dokładniej tego, co nazywa się "polikulturą". Słowo
to oznacza wspólną uprawę wielu różnych rodzajów roślin. Mieszanka uprawowa w
polikulturze może obejmować warzywa, zioła, kwiaty, a nawet owoce. Ludzie
korzystają z tego podejścia na całym świecie od setek lat, często z dużym
powodzeniem. 

(Źródło:
https://www.permaculture.org.uk/sites/default/files/page/document/MixedVegGard
en_A4_colourbooklet.pdf, ostatni dostęp 18/06/2020).
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Słowa kluczowe
Permakultura, polikultura, nasiona
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Główny cel
Uczniowie w wieku 13-14 lat zapoznają się z różnymi rodzajami nasion najczęściej
spotykanych w ziemi permakultury.

Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Może być w klasie lub na zewnątrz (np. na szkolnym podwórku)

Cele edukacyjne:

Potrafią rozróżnić 12 nasion, biorąc pod uwagę ich wymagania dotyczące
wzrostu, jak pokazano w zadaniu. 
Powinni być w stanie wymienić przynajmniej trzy z głównych potrzeb dla co
najmniej 5 nasion, aby móc je uprawiać. 
Wykorzystują myślenie analityczne i krytyczne do pogrupowania 12 nasion w
podkategorie, które mają być posadzone razem, aby z powodzeniem rosnąć.    
Zapoznają się z etapami sadzenia we własnym zakresie, w mini ogrodzie.

Uczniowie w wieku 13-14 lat:
   

Niezbędny sprzęt i materiały:
1) Doniczki do posadzenia nasion lub pudełka improwizowane. 
2) Kilka rodzajów gleby, również dostępność światła słonecznego i wody.
3) Nasiona (które zdecydują się zasadzić)
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Media i zasoby:
1) Dostęp do Internetu
2) Możliwość wykonywania zdjęć za pomocą aparatu fotograficznego lub telefonu
komórkowego/ tabletu itp.
3) Materiał do wykonania prezentacji plakatowej (twardy papier A3, nożyczki, klej)

Zadania

Podział na grupy po 4 osoby
Badania: 
Co to jest polikultura?
Podaj definicję. Korzyści państwowej polikultury. Podajcie jej różnice w stosunku
do innych form ogrodnictwa. 
Wspomnij, jak to może wyglądać. Jak działa polikultura? 

Dodaj we własnych notatkach wszelkie inne środki, które powinny być podjęte
podczas tworzenia polikultury (np. przestrzeń potrzebna między roślinami,
uwzględnienie stylu zarządzania itp.)

nasiona, które mogą być połączone (użyć nr 1 dla pierwszej grupy, nr 2 dla
drugiej itd.).

                                        

I. Wstęp
1.
2.
3.
4.

5.
II.  Znajdźcie informacje potrzebne do wypełnienia poniższej tabeli. 

1.

III. Następnie zgrupuj
1.
2.
3.
4.

....
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specyfikacjanasiona

Pora roku
najlepsza do

uprawy

Ziemia
uprawna

Odpowiedni
e warunki

pogodowe/k
limatyczne

Głębokość
plantacji

Zapotrzebow
anie na
wodę

Okres
dojrzewania

Zapotrzebow
anie na
światło

ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

BURAK
  ZWYCZAJNY

POMIDOR
KOKTAILOWY

MARCHEW

CZOSNEK

SZPINAK

FASOLA

SELER

Tabele2

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

KOLENDRA

KOPER

RUMIANEK

GROSZEK

SOLANUM
ZIEMNIAK
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specyfikacjanasiona

Pora roku
najlepsza do

uprawy

Ziemia
uprawna

Odpowiedni
e warunki

pogodowe/k
limatyczne

Głębokość
plantacji

Zapotrzebow
anie na
wodę

Okres
dojrzewania

Zapotrzebow
anie na
światło

3 Uzasadnij grupowanie w danym
miejscu
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Nasiona i zioła
Współpracuj z grupą w znalezieniu właściwych nasion i
posadź je w swoim improwizowanym pudełku / doniczce.

5

Kalendarz
Stwórz swój własny kalendarz dotyczący oczekiwanego okresu
wzrostu i zbiorów oraz dokumentuj wzrost za pomocą zdjęć (alternatywnie
znajdź odpowiedni szablon dla swojego kalendarza online, np.

6

4 Mikro-polikultura -ogród
Zróbcie wizualną ilustrację mikro-
ogrodu w waszej klasie,
wykorzystując rzeczywistą glebę
potrzebną dla JEDNEGO ze
zgrupowanych nasion za
pomocą improwizowanego pudełka
(np. pudełka na wino) / lub gotowej
doniczki, itp.                        
Upewnij się, że rozważasz rozmiar
doniczki w zależności
od liczby produktów i ich wielkości.

rys 2 - Polyculture calendar (Retrieved from: https://bit.ly/2zAcY33)
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7 Plakat
Zrób prezentację plakatową z całym kręgiem zgrupowanych nasion i
specyfikacją potrzebną do ich uprawy (pamiętaj, że plakat musi mieć
rozmiar około A3 z odpowiednim tekstem i zdjęciami). Instrukcje można
znaleźć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=FRwFrsple5s.

Lista kontrolna dotycząca zasad
bezpieczeństwa (BHP):
Nauczyciel musi przeprowadzić lekcję zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawdzić listę obecności i ocenić, czy niektóre z
dzieci potrzebują specjalnej opieki i/lub pomocy ze strony asystenta - jeśli takowa
istnieje - w klasie lub na zewnątrz.

rys 3 - Nasiona, które można połączyć (Retrieved from: https://bit.ly/3cSpRUt)
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ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

BETA VULGARIS

CHERRY TOMATO

DAUCUS CAROTA

ALLIUM SATIVUM

SPINACIA
OLERACEA

PHASEOLUS
VULGARIS

PARSLEY
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SpecificationsSeeds

Time of the
year best to
be planted

Planting 
soil

Appropriate
weather/

temperature

Planting
depth

Water
requirement

Maturation
period

Sun
requirement

Answers for a south European climate

February -
March,
or July -
August

July -
August

February -
April or July -

August 
(according to

variety)

October -
February

August -
September

or February - 
March

April -
August

March -
August

Well
drained

Fertile
soil

Well
drained

Loamy or 
well

drained

Well
drained

Well
drained

Moist
soil

10 - 30°C

21°C

7 - 30°C

15 - 26°C

7 -23°C

15 - 29°C

21°C

0.5 cm

0.5 cm

0.5 - 1.5 cm

1.5 - 2.5 cm

1.5 cm

2.5 - 5 cm

7 cm

LOW
(every 10- 14

days, keep soil
moist)

HIGH
(every 2 - 3

days)

AVERAGE
(2.5 cm every

week)

AVERAGE

HIGH 
(soil should
always be

moist)

HIGH 
(soil should
always be

moist)

AVERAGE

55 - 80 days

60 - 90 days

65 - 70 days

90 days

40 - 50 days

95 - 125 days

21 - 28 days

Full sun

Lots 
(at least 8 hours

a day)

Full sun

Full sun

Full sun

Full sun

Partial shade

Tabela2

Odpowiedzi (w języku
angielskim)
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CORIANDER

DILL

CHAMOMILE

PISUM SATIVUM

SOLANUM
TUBEROSUM
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SpecificationsSeeds

Time of the
year best to
be planted

Planting 
soil

Appropriate
weather/

temperature

Planting
depth

Water
requirement

Maturation
period

Sun
requirement

3 Uzasadnienie

March -
August

March -
August

March -
August

February -
April or July -

August 
(according to

variety)

October -
November

Well
drained

Well
drained

Well
drained

Well
drained

Well
drained

10 - 25°C

20°C

15 - 20°C

5 - 20°C

18 - 21°C

20 cm

20 cm

15 - 20 cm

5 - 20 cm

18 - 21 cm

HIGH

AVERAGE

AVERAGE

AVERAGE 
(needs moist

soil)

AVERAGE 
(2.5 cm per

week)

90 - 100 days

21 - 28 days

21 - 28 days

70 - 100 days

90 - 120 days

Partial shade

Full sun

Full sun

Full sun

Full to partial

Uzasadnienie grupowania powinno być dokonywane przede wszystkim poprzez
wspólne rozważenie wielkości, zapotrzebowania na słońce i wodę.

Answers for a south European climate

Główne źródła potrzebne do wykonania zadania:
https://www.permaculturenews.org/2016/01/15/guidelines-for-perennial-
polyculture-design/
https://www.ftiaxno.gr/2014/03/sporoi-tis-permakoultouras.html
https://apiosinstitute.org/wiki/polycultures
https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/01-034.pdf
https://www.thespruce.com/search?q=solanum+tuberosum
https://davesgarden.com/guides/pf/go/31997/

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Partnerzy projektu:
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


