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Czas trwania
W sumie 80 minut (z jedną przerwą - 10 minut)

Metoda(-y)/techniki
gamifikacyjne(-e):
Wychowawca może zaoferować wiele zajęć w tym zadaniu, tak aby były one
interesujące dla dzieci.
Jedną z propozycji jest klaskanie rękoma, aby rozłożyć na nich kolor, a następnie
nakładanie rąk na koszulki, aby stworzyć obrazek.
Dzieci mogą również odbijać ręce na koszulkach swoich kolegów. Ta forma zadania
może zintegrować klasę.

Kalendarz
Ćwiczenia można przeprowadzać o każdej porze roku szkolnego. Zalecamy jednak,
aby zajęcia odbywały się w sezonie letnim lub jesiennym, kiedy to najbardziej
dostępne są świeże owoce i warzywa, które mogą być wykorzystane na zajęciach.

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
Przed warsztatami edukator powinien przygotować
materiały, aby dostarczyć je dzieciom. Na kilka dni przed zajęciami rodzice
proszeni są o przygotowanie starych białych koszulek, które dzieci przyniosą na
zajęcia (dzięki temu stare ubrania mogą zostać poddane recyklingowi, a
jednocześnie zajęcia te mogą być tańsze). Wychowawca powinien przynieść trochę
warzyw, ziół i owoców. Również ogrody permakultury mogą przynieść owoce i
warzywa, jeśli to możliwe.
Przykłady roślin, które mogą być używane jako naturalne
barwniki (Źródło: https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/):

Pomarańczowy: marchew, złoty porost,
skórki cebuli
Brązowy: korzenie mniszka
lekarskiego, kora dębu, łuski orzecha włoskiego, herbata, kawa, żołędzie
Różowy: jagody, wiśnie i czereśnie,
czerwone i różowe róże, skórki i nasiona awokado 
Niebieski: indygo, kapusta czerwona, czarny bez, morwa czerwona, borówka,
fioletowe winogrona, kora psiarnia
Czerwonobrązowy: granaty, buraki, bambus, hibiskus (kwiaty o czerwonawym
kolorze), krwawodzioby
Szaro-czarny: Jeżyny, kadłuby orzechów włoskich, korzeń irysa
Czerwono-fioletowy: czerwone jagody
sumaka, liście bazylii, dzienne lilie, jagody pokeweedu, wiciokrzewy
Zielony: karczochy, korzenie szczawiu, szpinak, liście mięty pieprzowej, migdałowce,
bzy, trawa, pokrzywy, liście brzoskwini
Żółty: liście laurowe, nagietek, płatki słonecznika, kwiaty mniszka lekarskiego,
papryka, kurkuma, liście selera naciowego, gałązki bzu, korzenie mahoń, korzenie
berberysu, korzenie żółtych korzeni, korzenie doku żółtego.

Edukator musi być przygotowany do poznania naturalnego składu warzyw i owoców,
jak również ich właściwości (w tym zdrowotnych, witaminowych itp.).
Następnie, już na warsztatach, edukator opowiada uczniom o projekcie i przedstawia
plan pracy.
Edukator opowie uczniom o naturalnych kolorach, jak one powstają, z jakich roślin i
warzyw mogą być przygotowywane. Opowie także o technice barwienia bawełny.
Następnie edukator i dzieci pobawią się bawełnianymi koszulkami w kolorach
naturalnych
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Wyzwania, które doprowadzą do
realizacji głównego zadania:
Na warsztatach na dzieci czeka wiele wyzwań. Od malowania naturalnymi
kolorami bawełny, dzieci muszą pomyśleć o projektowaniu, wybrać odpowiednie
warzywa do wykonania odpowiednich kolorów, a następnie włożyć je do Koszulki. 
Następnie uczniowie będą farbować swoje koszulki.
Jedną z metod stosowanych w tym celu może być metoda tie-and-dye. Barwnik
krawatowy został wynaleziony w 1960 roku w Stanach Zjednoczonych, definiuje on
zestaw starożytnych technik barwienia produktów. W przeciwieństwie do zwykłych
rzeczy, produkty wykonane tą techniką charakteryzują się jasnymi, nasyconymi
kolorami i odważnymi wzorami. Każdy uczeń przedstawi swoje "dzieło
sztuki" przed resztą klasy i powie swoim kolegom, co pokazuje obraz na
koszulce i jakich warzyw/owoców/kolorów używał do jego stworzenia.
 
Kilka przykładów, które mogą być wykorzystane podczas krótkiego wykładu
wygłoszonego przez nauczyciela (koszenila jako naturalny barwnik zazwyczaj nie
jest tak łatwa do znalezienia, ponieważ jest wykonana z owada, a nie z rośliny, więc
ten nie zostałby użyty podczas tej czynności): https://grist.org/living/go-all-natural-
with-fabric-dye-for-fabulous-earthy-colors/
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Podsumowanie/pożądane wyniki i
uzyskane kompetencje:
Podczas zajęć, krok po kroku, dzieci będą poznawać naturalne sposoby tworzenia
kolorów i farbowania tkanin. Pod koniec warsztatów dzieci rozumieją, w jaki sposób
można uzyskać naturalne kolory. Dzięki zajęciom dzieci dowiedzą się również więcej o
samych warzywach i owocach, ich składzie chemicznym, na przykład przy użyciu woadu
(roślina o żółtych kwiatach używana do barwienia na niebiesko), podczas gdy
używany płyn jest zielony (a więc płyn powstający wraz z rośliną i sposób, w
jaki używamy niektórych produktów, takich jak ocet do "utrwalania"
pigmentów w tkaninach, itp.
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Wskazówki dotyczące skutecznego
przeprowadzenia zajęć, nadzoru i
ich organizacji:

W  naturalnych kolorach: https://healthyeating.sfgate.com/colors-vegetables-
nutrients-2311.html 
Jak wiązać koszulki do krawatów: https://www.youtube.com/watch?v=XBadLUHLe6E
Jak tworzyć kolory przyjazne dla środowiska:

Metody barwienia wiązań:
http://www.bystephanielynn.com/2015/06/tie-dye-folding-techniques-16-vibrant-
tie-dye-patterns-tiedyeyoursummer.html
Jak wiązać barwnik - kropla wody: https://www.youtube.com/watch?v=zlLRqsE03Vg
*Wskazówki dotyczące tie-dye: https://www.ssww.com/blog/tricks-and-tips-for-tie-
dying/
Jak tworzyć trwałe, naturalne kolory: https://www.youtube.com/watch?
v=gMoIYRYyRbA
Naturalne barwniki tkanin :https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/
Metody wiązania: https://www.britannica.com/technology/tie-dyeing

Dobrze jest, aby wychowawca wymyślił przed klasą konkretny temat dla dzieci do
malowania na bawełnianych koszulkach. Może to być jeden temat dla całej klasy lub
każda grupa będzie miała inny temat do namalowania.  a koniec zajęć, dzieci mogą
otrzymać certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. Kilka linków, które mogą być
przydatne dla wychowawcy:

https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI



Arkusz pracy studenta
WIEK: 10 - 12
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Powiązana teoria STE(A)M:
Chemia, biologia, sztuka, fizyka

Chemia jest nauką przyrodniczą, która bada naturę i właściwości substancji, w
szczególności transformacje zachodzące między nimi. Studenci poznają reakcje
zachodzące w roślinach podczas uzyskiwania z nich naturalnych barwników. 
Przyroda i właściwości substancji są również badane przez fizykę. Chemia i fizyka
przecinają się i często trudno jest dokładnie określić, gdzie kończy się jedna
dziedzina, a zaczyna druga. Chemia, podobnie jak fizyka, jest centralną
dziedziną nauki przyrody. Obie te nauki stanowią podstawę wszystkich innych
nauk przyrodniczych - biologii, geografii, metalurgii i wielu innych.
Sztuka to wszystko to, co budzi w odbiorcach pewne emocje, co pozwala umysłowi
się poruszać i skłania do myślenia i refleksji. Sztuka otacza nas wszędzie i każdego
dnia. Na ich koszulkach stworzysz "pokój sztuki" z naturalnych kolorów.
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Słowa kluczowe:
Ekologia, Sztuka, Naturalny design, Sztuka, Botanika
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Główny cel:
Zapoznacie się z różnymi rodzajami roślin najczęściej używanych do uzyskania
naturalnych kolorów.
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Miejsce
Zajęcia mogą zostać przeprowadzone w szkole i /lub w loklanym centrum
kultury/nauki.

Cel(-e) edukacyjny(-e):
Zrozumienie, jak tworzyć kolory z zasobów naturalnych, roślin, zwłaszcza warzyw.
Nauka o PH i chemii w zabawny sposób.
Sugerowany kontekst środowiskowy:
Zajęcia mają się odbywać w szkole (w pomieszczeniach zamkniętych) lub w
lokalnym stowarzyszeniu/organizacji edukacyjnej/ w lokalnym centrum
kulturalno-naukowym, itp.
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Niezbędny sprzęt i materiały:

zwykłe białe bawełniane T-shirty
rośliny (warzywa i owoce) - edukator może sam wybrać rośliny, w zależności od

kubki
szczoteczki
woda
fartuchy dla dzieci
rękawice dla dzieci
folia do ochrony stołów

Wychowawca przychodzi do szkoły z naturalnymi
roślinami. Uczniowie przynoszą stary biały bawełniany t-shirt,
na którym tworzą obrazek w naturalnych kolorach.

Niezbędny sprzęt i materiały:

dostępności w danym czasie lub sezonie aktywności

- wszystkie materiały są dostarczane przez instruktora/edukatora
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Media i zasoby:

    Dostęp do Internetu
    Możliwość wykonywania zdjęć za pomocą aparatu fotograficznego lub telefonu
komórkowego/tabletu
Niektóre linki, które mogą być przydatne:
Produkcja naturalnego barwnika przy użyciu warzyw:
https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8
 Jak farbować tkaniny za pomocą skrawków żywności:
https://www.youtube.com/watch?v=fCKULKTt4p4
 Kolory przyjazne dla środowiska: https://www.youtube.com/watch?
v=ilEVNCPlMrI
 Książka o naturalnych kolorach: https://woolery.com/the-natural-colors-

Media i zasoby:
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Zadania:

Usiądź i wysłuchaj krótkiego wykładu na temat naturalnych kolorów i technik
koloryzacji.
Podziel się na grupy maksymalnie 4.
Wybierz odpowiednie rośliny do wykorzystania w procesie barwienia.
Używając roślin (np. buraków jako wskaźnika PH) wydobywaj różne kolory, a
następnie maluj swoje koszulki.
Po zakończeniu, przedstawisz swoje "dzieło sztuki" i powiesz kolegom, co
pokazuje obraz na koszulce i jakich roślin użyto do jego stworzenia.
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Lista kontrolna bezpieczeństwa
(BHP):
Wychowawca musi przeprowadzić zajęcia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy, sprawdzić listę obecności i uwzględnić dzieci wymagające specjalnej
opieki / lub pomocy ze strony asystenta - jeśli taki istnieje - w klasie.
W szczególności, wychowawca powinien:
*sprawdzić prawo krajowe i regionalne
*sprawdzić wytyczne szkolne dotyczące zajęć w innym miejscu niż szkoła (w
przypadku, gdy zajęcia odbywają się w lokalnym centrum kultury itp.)
*sprawdzić, czy w grupie znajdują się osoby z alergią (np. alergia na rośliny, warzywa
i owoce)
*sprawdzenie osób, które potrzebują konkretnej pomocy
*sprawdzić dostępność loży awaryjnej (w przypadku, gdy warsztaty odbywają się w
lokalnym centrum kultury itp.)
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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


