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Czas trwania
razem: 20 godzin 
2 zajęcia w terenie trwające 4 godziny
4 x 2 godziny pracy przy biurku, praca w laboratorium, praca w klasie, gotowanie 
4 godziny prezentacji projektów, oceny i nagrody

Kalendarz
Badania, wyjazdy w teren mogą być prowadzone przez cały rok, ale najlepiej w
kwietniu, maju, czerwcu, aby doświadczyć okresu jagnięciny, zobaczyć budzącą się
przyrodę i docenić różnorodność biologiczną.
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Wstęp
W permakulturze, jak również w rolnictwie ekologicznym zwierzęta są ważną częścią
naturalnego ekosystemu. Jeśli uprawiasz tylko rośliny, ziemia jest uboga w składniki
odżywcze, jeśli hodujesz tylko zwierzęta, rezultatem jest zanieczyszczenie przez zbyt
dużą ilość obornika.
Poprzez te zajęcia, uczniowie poznają holistyczne zasady permakultury. Poznają
wszystkie korzyści, jakie przynoszą nam zwierzęta hodowlane, tutaj kury lub
owce, takie jak obornik, żywność, odzież i bioróżnorodność. Uczniowie nauczą się
o dobrostanie zwierząt i o tym, jak je doceniać.



Metoda(-y)/techniki(-y)
gamfikacji:
Przygotowanie:
Zadania badawcze z tworzeniem i opowiadaniem historii: Drób i owce przez historię -
korzyści dla ludzi i naszych krajobrazów: Rozdawanie kart z kluczowymi pytaniami,
dzieci robią badania, a następnie dzielą się historiami w klasie i/lub na stronie
Facebook lub na blogu - 2 godziny zajęć
Badania terenowe: 
Dzieci odwiedzają gospodarstwo/spotkanie z kurczakiem i/lub owcami: 
Zbierają kupę owcy, odchody kurczaka i ziemię i zabierają ją do szkolnego
laboratorium.

Chemia/Biologia: 
Co jedzą owce i kurczaki i co jest w ich odchodach? Dzieci analizują składniki
odżywcze (azot, potas, fosfor, pH) w zebranej przez siebie glebie i kupie. Uczniowie
badają, który rodzaj gleby jest dobry dla danej rośliny.
Dzieci analizują również odchody zwierzęce i glebę pod mikroskopem.

Biologia:
Dodatkowe działania badawcze: Uczniowie dowiadują się o trujących i nietrujących,
inwazyjnych roślinach i zwierzętach na polach. Dowiedzą się, jak produkować
kompost
organiczny i ściółkę z obornikiem owczym/drobiowym do ogrodów permakultury.
Zdrowie/Food: Ekologiczne mięso/żołądki w porównaniu z mięsem/żołądkami z
produkcji masowej: Jaka jest różnica?

Dobrostan zwierząt: 
Skonsultować się z władzami w sprawie minimalnych wymogów dotyczących hodowli
ekologicznej owiec i drobiu - zebrać kilka najlepszych praktyk i kilka złych
przykładów masowej produkcji mięsa

Sztuka: 
Konkurs z tworzeniem zwierzęcia lub obrazu z filcowaniem igłą z runa owczego
Przygotuj "Ewe-poops" - z organiczną czekoladą i regionalnymi suszonymi jagodami i
zaprojektuj ładne opakowanie z Twoją historią. To dodatkowa zabawa, stymulująca
design i przedsiębiorcze myślenie, ale również motywująca dzieci do tworzenia
zdrowych słodyczy z lokalnych składników.
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Metoda(-y)/techniki(-y)
gamifikacji:
Ocena i nagrody: Uczniowie/grupy uczniów
(3-4) prezentują swój projekt z doświadczeniami i wynikami badań oraz swoje
produkcje - zwierzęce z filcu i owcze kupki. Każdy uczeń ma do dyspozycji 10
punktów, które może przydzielić do projektu.
Trzech zwycięzców otrzymuje nagrodę - bilet wstępu do lokalnego muzeum.
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Cele edukacyjne:

Zrozumienie znaczenia zwierząt w permakulturze i w rolnictwie ekologicznym 
Uświadomienie sobie znaczenia zwierząt w historii naturalnej i kulturowej oraz
ich wkładu w różnorodność biologiczną     
Pamiętaj o krajowych rasach owiec/kurczaków     
Zrozumienie zapotrzebowania gleby na składniki odżywcze do uprawy owoców,
zbóż i warzyw      
Analizuj kupę z kurczaka/ owcy     
Stosuj metody poznane w biologii i chemii   
Zrozumienie znaczenia azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) w glebie
Dowiedz się więcej na temat dobrostanu zwierząt   
Oceniaj zwierzęta i przyrodę
Stwórz dzieło sztuki z runa owczego i słodkiej owczej kupy    
Oceniaj i zastanawiaj się nad tym, czego się nauczyłeś
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Przygotowanie
Edukator koordynuje wycieczki do gospodarstwa permakultury i udziela wskazówek
nauczycielom biologii/chemii/gotowania/rzemiosła. Koordynator powinien znać
podstawową teorię permakultury. 
Koordynator/nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy: Grupa kurczaków i owiec. Po
drodze mogą być podzielone na mniejsze zespoły. 
Grupy można utworzyć, pozwalając uczniom wybrać cegiełkę z klocków Lego z worka
z dwoma kolorami cegiełek.
Zestawy do analizy gleby są dostępne w szkolnym laboratorium, można je zakupić po
niskich kosztach lub otrzymać bezpłatnie od organizacji rolniczych. 
Kupa owcza powinna być zrobiona z organicznej czekolady o niskiej zawartości cukru
i lokalnych suszonych owoców. Wiele kuchni szkolnych posiada maszynę do suszenia
owoców. Materiały z filcowania mogą być dostarczone przez hodowcę owiec
bezpłatnie.
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Wyzwania, które
doprowadzą do realizacji
głównego zadania:
Uczniowie dokumentują wszystko za pomocą zdjęć oraz przedstawiają swoje historie
i lekcje w formie prezentacji.
Prezentują również swoje kreacje: zwierzęta filcowe i kupa owcy. Zaangażowani
uczniowie i nauczyciele przydzielają kropki na najlepszych boiskach. Trzej
najlepsi uczniowie i/lub zespoły otrzymują nagrodę (bilet do lokalnego muzeum,
gdzie mogą dowiedzieć się więcej o historii naturalnej).
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Wskazówki dotyczące
skutecznego ułatwiania, nadzoru i
organizowania:
Hodowca owiec/właściciel ferm z
kurczakami powinien być zaangażowany w jak największym stopniu. Wiedzą oni
wszystko o naturalnych cyklach i znaczeniu zdrowych gleb. Uczniowie powinni
zostać poinformowani o tym, jak szanować zwierzęta podczas ich wizyt.
Zaleca się współpracę z nauczycielami
biologii, chemii, gotowania i rzemiosła. Przydatne może być zaproszenie
weterynarza posiadającego wiedzę na temat owiec/drobiu: Wiedzą oni wszystko o
dobrostanie zwierząt, pasożytach, żywności, pomieszczeniach, kupach zwierząt.
Stowarzyszenie rolnicze mogłoby również pomóc w analizie gleby.

Debata/moment
formalnej edukacji (opcjonalnie)
Formalna edukacja STEM w zakresie biologii/chemii odbywa się przy zastosowaniu
metod naukowych do analizy gleby. Uczniowie powinni kreatywnie wykonywać
rzeczy rzemieślnicze z wykorzystaniem wełny i przygotowywać czekoladki w
powiązaniu z regionem. Na koniec należy omówić wkład w zrównoważony rozwój -
poprzez bioróżnorodność, holistyczne rolnictwo, najwyższe standardy w zakresie
dobrostanu zwierząt i powiązanie z historią naturalną/lokalną.
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Wpływ na zewnętrzne
zainteresowane strony:
Ogrodnicy zajmujący się akwakulturą, hodowcy owiec i kurcząt, muzea, weterynarz,
organy ds. rolnictwa i ewentualnie organy ds. przedsiębiorstw mogą być
zaangażowani i poinformowani. Media lokalne powinny zostać poinformowane i
zaproszone do ostatecznej prezentacji lub do jednej z wizyt.



Arkusz pracy studenta
WIEK: 10 - 12
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Powiązana teoria STE(A)M:
Nauki: Chemia/Biologia, jak również rolnictwo, nauka
o żywności, zdrowie
Sztuki: Kulturowa i naturalna historia,
projektowanie, moda, rzemiosło, inne korzyści płynące ze zwierząt w naszej
kulturze (wspieranie empatii, jako towarzysze zabaw, itp...).
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Słowa kluczowe:
Holistyczna permakultura, cykl ekologiczny, kurczak, kura, kogut, drób, jaja, pióra,
pomieszczenia dla kurczaków, owce, owce maciorki, barany, owca maciorka, rośliny
rodzime, rośliny inwazyjne, pasożyty, obornik, kompost, nawóz, ściółka organiczna,
potas, fosfor, pastwisko, wełna, utrzymanie przyrody, dobrostan zwierząt,
pomieszczenia dla owiec, owiec i kurcząt w historii (naturalnej)
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Wstęp
Zwierzęta hodowlane odgrywają ogromną rolę w permakulturze oraz w rolnictwie
ekologicznym/biodynamicznym. Nie tylko dostarczają nam towarów takich jak jaja,
mleko, mięso, wełna, pierze, ale ich odchody są bardzo ważne jako obornik, który
dostarcza roślinom odpowiednich składników odżywczych do wzrostu. Zwierzęta na
fermie permakultury są również miłymi towarzyszami zabaw, dając ci empatię i
energię. Więc zawsze traktuj je z troską i szacunkiem!
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Cele i zadania
Chcemy zgłębić informacje o owcach i kurczakach, zwierzętach, które są popularne
w permakulturze, ponieważ nie są wymagające i są łatwe do włączenia w cykl życia
ogrodu leśnego permakultury.
Podczas naszych poszukiwań musimy zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami i
dowiedzieć się wiele o biologii i chemii zwierząt, ich odchodach oraz dowiedzieć się
o chemii ich kupy. Mamy też pewne twórcze wyzwania: Robimy zwierzę z wełny
owczej i produkujemy naszą własną "kupkę owcy".

Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Dwie półdniowe wycieczki do gospodarstw ekologicznych z kurczakami/ojcami w
celu poznania zwierząt, zebrania jaj, spróbowania produktów owczych, zebrania
wełny oraz praca w klasie w laboratorium biologicznym/chemicznym, w szkolnej
kuchni.

Niezbędny sprzęt i materiały:
Materiały dla studentów:
Aparaty fotograficzne (lub Iphone/Ipad) do dokumentowania życia zwierząt i ich
siedlisk oraz roślin, 
Słoiki do zbierania odchodów i gnojowicy z kurczaków, małe łopaty i rękawice do
ochrony
Mikroskopy do analizy kupy, czy istnieją pasożyty
Sprzęt laboratoryjny i chemiczny do wykonywania podstawowych analiz
składników pokarmowych w kupie i glebie
Trochę wełny - dostajesz ją bezpłatnie od hodowców owiec, zestaw startowy do
filcowania igieł. Do filcowania zwierząt można również użyć kamieni, wełny,
mydła i wiadra z ciepłą wodą.
Komputery/laptopy/IPady do prowadzenia badań, dokumentowania i
opowiadania historii



Media i źródła
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-21-native-
british-sheep-breeds-recognise-153367
WO glebie: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
O oborniku: https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU
oraz inne różne podręczniki
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Zadania
Tworzymy dwie grupy - zespół kurczaka i zespół owczarski.
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1 Badania - 2 godziny
Wszystko zaczyna się od badań. Dowiedz się wszystkiego o kurczętach i
owcach oraz o ich zaletach.
Zrób plakat o kurczaku lub owcy i zrób prezentację plakatu!
Kilka podpowiedzi i możesz odkryć je w Internecie:
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-
21-native-british-sheep-breeds-recognise-153367

2 Wycieczka 1 - 4 godziny
Sprzęt: Dobre buty, szklany słoik i gumowe rękawice.
Zadania:
Odwiedzamy ogród permakulturowy/leśny/gospodarstwo z owcami i
kurczakami. Pytamy rolników o zwierzęta.
Wszyscy zbieramy odchody i ziemię z owiec lub kurczaków.



Zadania
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3 Laboratorium/badanie - 2
godziny
(alternatywnie działalność może być prowadzona w gospodarstwie rolnym
lub w normalnej klasie. Zestawy testowe są łatwo dostępne we wszystkich
krajach UE).
Analizujemy nasze odchody i glebę oraz określamy pH
i składniki odżywcze - azot - fosfor i potas/potas - w odchodach:
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owca

kurczak

pH Azot Fosfor Potas

gleba



Zadania

Teraz znajdź idealne warunki dla niektórych z Twoich ulubionych roślin

Zróbcie jeszcze kilka badań:
Dowiedz się wszystkiego na temat obornika i
kompostu! Zbierz swoje informacje do ostatecznej prezentacji!

Kilka wskazówek:
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
O glebie: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
Kompost z kurczaka : https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU
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pomidory



Zadania
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4 Wycieczka 2 - 4 godziny
Odwiedzamy tę samą lub inną farmę ponownie. Dowiemy się więcej o
zwierzętach: 
Jakie są ich zalety? Co one nam dają?
Jaka jest ich funkcja w permakulturze?
W jaki sposób przyczyniają się do różnorodności biologicznej?
Otrzymujemy od hodowcy polar i wełnę z owiec, jajka od kury!
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Nitrogen Potassium

5 Praca twórcza
- rzemiosło - 2 godziny
Poznaliśmy kilka zwierząt z wełną i dowiedzieliśmy
się o jej zaletach - co można z nią zrobić, jaką rolę odegrała w historii!
Kilka wskazówek:
https://www.worldofwool.co.uk/apps/base/blog/amazing-benefits-of-wool

6 Praca twórcza
- projektowanie, odżywianie,
przedsiębiorczość - 2 godziny

Przygotowujemy własną owczą kupę - wszystkie naturalne, niemalże
autentyczne z naszego regionu. Stosujemy suszone jagody i ekologiczną
czekoladę.
Projektujemy ekologiczne opakowanie z krótką historyjką!

7 Podsumowanie - 4 godziny
Dzielimy się na mniejsze grupy - 2/3/4 studentów. Przygotowujemy
miejsce na prezentację, prezentując wyniki naszych badań i nasze
kreatywne produkcje kupy zwierzęcej i owczej.
Prezentacja - 5 - 7 minut w każdej grupie! Nauczyciele/uczniowie
(rodzice) dostają 10 punktów i rozdają je zespołom.
Trzy zwycięskie zespoły otrzymują bilet wstępu do muzeum.
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Lista kontrolna i BHP:
W czasie zajęć należy często myć ręce, słuchać rolników i szanować zwierzęta,
trzymać się z dala od baranów lub kogutów, które mogą być agresywne. Dzieci z
alergią powinny nosić rękawiczki i podejmować odpowiednie środki ostrożności.
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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


