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KONCEPCJA: Ekosystem 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Od czasu powstania oceanów woda jest źródłem wszelkiego życia. Nasze 

środowisko naturalne, a nawet nasze własne ciało, składa się w większości z 

wody, co sprawia, że zrozumienie wody, jej cyklu życia i wpływu na organizmy 

żywe ma kluczowe znaczenie w permakulturze i życiu w ogóle. Zaopatrzenie 

w wodę i woda pitna stanowią problem ekologiczny na całym świecie, w tym w 

krajach, w których nie brakuje wody. W naturze woda zmienia się i jest 

wykorzystywana na wiele sposobów. To ćwiczenie będzie miało na celu 

zrozumienie znaczenia wody i tego, jak krąży w cyklu wokół natury. W tym 

celu przejdziemy przez cykl wody, począwszy od parowania wody z akwenów i 

transpiracji roślin, po kondensację w chmury, które spowodują opady (deszcz, 

grad, śnieg), które następnie spłyną po powierzchni ziemi i albo utworzą 

strumienie, rośliny wodne, albo dostaną się do ziemi, tworząc wody gruntowe. 

Ta woda następnie wypłynie gdzieś na powierzchnię i ponownie wyparuje, aby 

cykl zaczął się od nowa. W zależności od poziomu uczniów można również 

wyjaśnić bardziej złożone systemy. 

 

 
Źródło:https://www.turtlediary.com/blogs/interactive-games-to-teach-the-water-cycle.html 

https://www.turtlediary.com/blogs/interactive-games-to-teach-the-water-cycle.html
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Działania związane z systemem grywalizacji: Działalność związana z 

terrariami może być dostosowana do obserwacji cyklu życia wody w 

zamkniętej przestrzeni. Rzeczywiście, niektóre „małe ekosystemy” można 

stworzyć na przykład za pomocą szklanego słoika, zawierającego podłoże, 

rośliny i wodę. Zostanie on następnie wystawiony na działanie słońca, a 

parowanie i skraplanie się wody będzie widoczne na wewnętrznej stronie 

szklanego słoika. Aby lepiej podkreślić różnicę, mogą być 2 zamknięte terraria, 

jedno z wodą i jedno bez wody (z nasionami zamiast roślin) i zobaczyć, które 

daje najlepsze rośliny. 

 

Idealna gra w ogrodzie kuchennym: Cykl życia wody można zilustrować 

poprzez znaczenie podlewania roślin. Można to również połączyć z działaniem 

„Projektowanie ogrodu mandali” w ramach Systemu Grywalizacji. 

 

Innym działaniem mogłoby być zrobienie gry planszowej, z różnymi fazami 

wody (jak pokazano na ilustracji w opisie koncepcji) i zabranie niebieskich 

kulek jako symbolizujących kropelki. Działanie słońca na ścieżkę, pokazujące, 

że w zależności od drogi, którą wybiera kropelka, można ją ponownie 

wykorzystać niemal w nieskończoność. 
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3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Wszystkie te działania będą musiały być oparte na zasadzie „uczenia się 

poprzez działanie”. Chodzi o to, aby uczniowie obserwowali wodę i jej wpływ 

na uprawy, a także jak wykorzystać cykl życia wody, aby pomóc ogrodowi 

rozwijać się i efektywnie go projektować. 

 

Cykl życia wody to proces, który można i należy obserwować w życiu 

codziennym, a także jeden z najważniejszych procesów wspomagających 

wzrost roślin.  

 

Po wzięciu udziału w zajęciach wymienionych powyżej, uczniowie stworzą 

reprezentację cyklu życia wody według własnego wyboru i wyjaśnią ten proces 

innym uczniom własnymi słowami na filmie. Własnymi słowami wyjaśnią 

również, jak ważna jest woda i jak ją chronić. 

 

W kontekście tego ćwiczenia, sposób rejestrowania postępów w nauce, a 

także eksperymenty uczniów będą polegały na nagrywaniu filmów.  

 

Zajęcia będą wykonywane w grupach 3 lub 4 uczniów, przy czym uczeń 

będzie odpowiedzialny za filmowanie procesu i ewolucji, tak aby każdy uczeń 

miał możliwość filmowania. 

 

Nauczyciel może również zdecydować o nagraniu całego procesu video, tak 

aby uczniowie mogli w pełni skoncentrować się na zadaniach.  

 

Przed rozpoczęciem filmowania można ustalić ogólną strukturę filmów, aby w 

momencie filmowania mieć spójny format. Oto przykład: 

 

Nakręć wideo jako wywiad w programie telewizyjnym (możesz nawet wymyślić 

nazwę programu) 
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- „Dzisiaj zbadajmy… (wstaw temat)” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią jako eksperyment (lub hipoteza) 

- Różne etapy procesu i dlaczego 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!" 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie będą zaangażowani w dokumentowanie swoich obserwacji za 

pomocą filmów, ale także zdjęć, rysunków. Mogą stworzyć własny mały 

ekosystem i monitorować rolę wody w tym systemie. To oni będą przedstawiać 

cykl życia wody i wyjaśniać innym jego znaczenie i znaczenie dzięki filmowi.  

W zależności od wieku i umiejętności uczniów, nauczyciel albo sam dokona 

montażu filmu, albo będzie prowadził i pomagał uczniom w tym procesie.  

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

 

Pojęcie cyklu życia wody jest związane z permakulturą w tym sensie, że jest 

jednym z kluczowych procesów naturalnych, które pozwalają na pełne, 

naturalne plony owoców, roślin i warzyw. Zarządzanie wodą w ogrodzie 

permakultury jest niezbędne, a projekt ogrodu jest zwykle ukierunkowany na 

to, aby woda mogła wpływać do wszystkich upraw, ale także aby mogła 

gromadzić wodę w określonych strategicznych strefach. 
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Cykl życia wody jest również jednym z głównych pojęć biologicznych 

widzianych na zajęciach, ponieważ ponownie jest jednym z podstawowych 

cykli życia przyrody i jest nauczany na zajęciach z biologii.  

 

Pojęcie to można jednak powiązać również z innymi dyscyplinami, takimi jak 

chemia czy fizyka, ze względu na zmiany stanów wody (ciecz, para, lód itp.) I 

jej procesów; (parowanie, kondensacja itp.), a także pojęcia fizyczne, takie jak 

na przykład grawitacja (deszcz) i działanie kapilarne (wody gruntowe). 

 
 
 

 


