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Czas trwania

30 min wprowadzenie: barwy podstawowe i wtórne, pigmenty naturalne,
struktura roślin i warzyw, podstawy chemii
30 minut: zbieranie elementów i roślin w ogrodzie
40 minut: wydobycie pigmentów z zebranych naturalnych elementów
30 minut: reakcje chemiczne z dodatkami zasadowymi i kwasowymi
60 minut: plenerowa sesja malarska w ogrodzie
20 minut: czas na wyjaśnienia, komentarze i informacje zwrotne 

3,5 godziny + wystawa sztuki (nieobowiązkowo) 

Poszczególne etapy:

Wystawa sztuki (w innym dniu, nieobowiązkowo): obrazy mogą być zbierane i
eksponowane podczas wystawy otwartej dla uczniów, środowiska edukacyjnego
(rodziny, nauczyciele, uczniowie z różnych klas i szkół, które nie są bezpośrednio
zaangażowane w projekt, władze lokalne). Wystawa będzie okazją do podzielenia się
i rozpowszechnienia zasad permakultury wśród lokalnej społeczności.

Wstęp
Działanie łączące naukę i sztukę w celu odkrycia i wydobycia pigmentów z
naturalnych elementów zebranych w ogrodzie. Pigmenty zostaną wykorzystane do
przeprowadzenia eksperymentów z pewnymi reakcjami chemicznymi oraz do zabawy
w malowanie w ogrodzie.
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Kalendarz
W celu zebrania szerokiej gamy kolorowych warzyw, kwiatów i dzikich roślin w
ogrodzie, aby mieć więcej opcji kolorystycznych, aktywność powinna być planowana
na wiosnę lub w lecie, najlepiej od końca kwietnia do lipca.



Przygotowanie
a) Zbierz wszystkie wymienione materiały i przygotuj w klasie laboratorium z
mieszadłami, słoikami (po 3 na każdy kolor), zaprawą, octem, wodorowęglanem sodu,
filtrem i serwetkami.
b) Przydatne może być wizualne wsparcie dotyczące kolorów podstawowych i
wtórnych.
c) Przedstaw główny temat i etapy działania.
d) W ogrodzie: Zorganizuj uczniów w różnych zespołach: każdy zespół ma koszyk i
powinien zebrać z ogrodu naturalne elementy (owoce, warzywa, kwiaty, itp.) jednego
konkretnego przypisanego koloru.
e) Wróćcie do klasy i zacznijcie od każdej grupy, aby rozbić zebrane elementy
naturalne. Następnie, używając filtra i serwetki ściernej, wyciskaj rozbite
owoce/warzywa/kwiaty i zbieraj kolorowy sok w 3 różnych słoikach. 
f) Każda grupa ma inny kolor i dla każdego koloru trzy różne słoiki. Do pierwszego
słoika włożyć 1 łyżkę wodorowęglanu sodu, do drugiego jedną łyżkę octu. Obserwuj i
komentuj reakcje oraz różne odcienie uzyskanego koloru.
g) Zaproś uczniów do mieszania swoich barw w pustych słoikach w celu uzyskania
różnych kolorów.
h) Wróćcie do ogrodu: każda z drużyn podzieli się trzema słoikami z innymi uczniami i
rozpocznijcie sesję malowania.
i) Na koniec zróbcie ustne podsumowanie warsztatów.
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Metoda(-y)/techniki(-y)
gamifikacji:

Zbieranie: w zespole uczniowie zostaną zaproszeni do zbierania roślin i warzyw w
ogrodzie w określonych grupach kolorystycznych.
Osiągnięcia w grze: wyznaczenie kamieni milowych podczas ekstrakcji
barwników, takich jak: a) ekstrakcja kolorów podstawowych, b) łączenie kolorów
podstawowych i tworzenie nowych barwników, c) stosowanie kwasów i substancji
zasadowych w celu uzyskania różnych odcieni barw.
Wyrażanie siebie i estetyka: wykorzystanie swobodnej sesji twórczej jako
narzędzia do przyswojenia nowych umiejętności i wiedzy oraz zbadania różnych
postrzegań/punktów widzenia wspólnej przestrzeni.
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Wyzwania, które doprowadzą do
realizacji głównego zadania:
Zbieranie elementów naturalnych: każda drużyna powinna wypełnić swój koszyk
owocami, kwiatami i warzywami w jednym określonym kolorze.
- Produkcja kolorów: każdy zespół powinien wydobyć jeden kolor.
- Modyfikacja koloru poprzez reakcje chemiczne z kwasem i pierwiastkami
zasadowymi. 
- Kombinacja kolorów: zespoły mieszają kolory, aby uzyskać większą różnorodność.
- Pomaluj ogród: Przy tym ostatnim wyzwaniu grupa zostanie poinformowana, że
wszystkie prezentacje są dobre, ponieważ każda perspektywa i punkt widzenia jest
unikalny i bezcenny.

Wskazówki dotyczące
skutecznego ułatwiania, nadzoru i
organizacji:
Poprowadź grupę w pierwszej części poprzez zrozumienie chemikaliów stojących za
magią gry kolorów. 
Zdefiniuj zespoły z konkretnymi wyzwaniami, ale waloryzuj bogactwo wynikające z
zanieczyszczenia kolorów i perspektywy różnych zespołów.
Pozwól grupie swobodnie wyrażać się poprzez sztukę i kreatywność, będziesz
zaskoczony rezultatem.

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.



6This 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.

Cele edukacyjne:
Ekstrakcja naturalnych pigmentów z warzyw, kwiatów i dziko rosnących roślin w
ogrodzie da szansę na poznanie funkcji i charakteru fitozwiązków oraz możliwych
reakcji uzyskanych w wyniku interakcji z substancjami zasadowymi i kwasowymi.
Będzie to również okazja do odkrywania i eksperymentowania z praktycznym
doświadczeniem różnych zastosowań przedmiotów zazwyczaj obecnych w naszym
codziennym życiu: kwiaty, warzywa, dzikie rośliny i owoce będą wykorzystywane i
doświadczane z innej perspektywy, jako narzędzie naukowe i elementy twórcze. 
Chociaż cele edukacyjne są głównie związane z nauką, chemią i botaniką, to sztuka,
estetyka i ekspresja twórcza są również istotnymi celami edukacyjnymi. W
rzeczywistości, sesja malarska na zakończenie ćwiczenia zaoferuje uczniom wspólny
przyjemny czas na przyswojenie wiedzy naukowej i informacji zebranych w pierwszej
części ćwiczenia, ale także na wyrażenie siebie i porównanie różnych perspektyw i
postrzegania wspólnej przestrzeni ogrodu permakultury.

Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Pierwsza część zajęć musi być realizowana w pomieszczeniach zamkniętych (sala
lekcyjna jest idealnym miejscem). Druga część musi być realizowana na zewnątrz, w
ogrodzie szkolnym.
Działanie może być ulepszone poprzez współpracę z partnerami, takimi jak
gospodarstwa permakultury, o ile tam można pracować także we wnętrzach w celu
ekstrakcji pigmentów oraz w przestrzenie zewnętrznej w celu zbierania elementów
naturalnych i artystycznych sesji plenerowych.
Zaleca się również zaangażowanie całej społeczności edukacyjnej: rodzin, uczniów i
szkół, które nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt oraz władz lokalnych. Mogą
oni zostać zaproszeni do udziału w wystawie sztuki realizowanej w ogrodzie: będzie
to okazja dla uczniów do opowiedzenia i podzielenia się swoim doświadczeniem i
zdobytą wiedzą oraz do upowszechnienia zasad permakultury i doświadczeń
edukacyjnych.
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Wpływ na zewnętrznych
interesariuszy:
Końcowa wystawa może zostać zrealizowana przy udziale dzieł sztuki zapraszających
całą społeczność edukacyjną: uczniów z innych szkół, rodziny uczniów, niektórych
przedstawicieli władz lokalnych. Będzie to bezcenny moment, aby podzielić się z
lokalną społecznością na temat permakultury i edukacji na świeżym powietrzu.

Wskazówki dotyczące
skutecznego ułatwiania, nadzoru i
organizacji:
Poprowadź grupę w pierwszej części poprzez zrozumienie chemikaliów stojących za
magią gry kolorów. 
Zdefiniuj zespoły z konkretnymi wyzwaniami, ale waloryzuj bogactwo wynikające z
zanieczyszczenia kolorów i perspektywy różnych zespołów.
Pozwól grupie swobodnie wyrażać się poprzez sztukę i kreatywność, będziesz
zaskoczony rezultatem.



Arkusz pracy studenta
WIEK: 12 - 14
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Powiązana teoria  STE(A)M:
Botanika: działalność ta daje możliwość poznania struktury i właściwości roślin i
owoców 
Nauka: podczas zajęć można prowadzić eksperymenty dotyczące właściwości
kolorów i ich ewentualnej kombinacji 
Chemia: będziesz miał okazję przeżyć reakcje z pierwiastkami zasadowymi i
kwaśnymi oraz ich wpływ na właściwości kolorystyczne 
Sztuka: ćwiczenie zostanie zamknięte sesją malarską w ogrodzie, gdzie każdy ze
studentów będzie omawiał temat i sztukę z jego punktu widzenia
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Słowa kluczowe
Sztuka, natura, pigmenty naturalne, sztuka permakultury, sztuka w ogrodzie, sztuka
naturalna
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Główny cel
Dowiesz się więcej o chemii, nauce i botanice produkującej barwniki z kwiatów,
roślin i elementów naturalnych, które możesz zebrać z ogrodu. Będziesz również
korzystać z pigmentów i wyrażać swoją kreatywność dzięki sesji malarskiej w
plenerze.
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Sugerowany kontekst
środowiskowy: 
 Ogród i sala lekcyjna 

Cel(e) edukacyjny(e): 
Poszerzenie kompetencji na temat dzikich roślin w ogrodzie, tradycyjnych sposobów
wykorzystania kwiatów, funkcji i charakteru fitochemikaliów, reakcji chemicznych
uzyskiwanych w wyniku interakcji z substancjami zasadowymi i kwaśnymi, siły sztuki
i kreatywności. 
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Niezbędny sprzęt i materiały:

Kwiaty w różnych kolorach jak mak, nagietek i wszystkie kolorowe kwiaty, które
można złapać w ogrodzie
Warzywa w różnych kolorach jak: czerwona kapusta, marchew, szpinak, kurkuma,
czerwona papryka, pomidor, buraki.
Owoce w różnych kolorach, takie jak: truskawka, żurawina, jeżyna.
Rośliny dzikie jak pokrzywa i trawa.
Ocet 
Wodorowęglan sodu
Mikser 
Zaprawa murarska
Filtry (filtr do herbaty może działać) i serwetki płócienne
Niektóre szklanki lub słoiki
Papier akwarelowy 
Szczotki

Niezbędny sprzęt i materiały zostaną Ci dostarczone przez Twojego nauczyciela, ale możesz
zdobyć materiały także sam (z publicznych parków i ogrodów lub bezpośrednio z lodówki), a
także zabrać ze sobą kwiaty, owoce i warzywa w różnych kolorach.



Media i materiały:
Robienie naturalnego barwnika przy użyciu warzyw 
https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8 
Naturalny proces barwienia 
https://www.youtube.com/watch?v=z83a0s-576g 
Helena Arendt 
"Facciamo i colori"/ "Peinture vegetales"/
"Entdecke die Farben der Natur"
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Zadania
Cel ogólny: 
Uczniowie dowiedzą się więcej o chemii, nauce i botanice produkującej barwniki z
kwiatów, roślin i elementów naturalnych, które mogą zebrać z ogrodu. Będą  mogli
również korzystać z pigmentów i wyrażać swoją kreatywność dzięki sesji malarskiej w
plenerze.

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.

12

Lista kontrolna oraz zasady BHP:
Zwróć uwagę na alergie na określone rośliny i warzywa, które będą
wykorzystywane w tej działalności. 
Zawsze należy nadzorować użycie miksera z ostrymi ostrzami. 
Podczas zajęć plastycznych upewnij się, że uczniowie są chronieni przed
światłem słonecznym.
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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


