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KONCEPCJA: Rośliny wzajemnie przyjazne 

w spirali ziół 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Sadzenie roślin wzajemnie przyjaznych jest bardzo ważną koncepcją w 

ogrodnictwie, rolnictwie i oczywiście w permakulturze. Sadzenie różnych 

upraw, któresię wzajemnie wspomagają, czyni je bardziej odpornymi na 

szkodniki i choroby, wspomaga zapylanie, zapewnia siedlisko dla 

pożytecznych stworzeń, maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni w celu 

zwiększenia produktywności. Rośliny potrzebują tego typu działania, gdyż w 

przeciwnym razie przyciągają wszelkiego rodzaju choroby i infekcje i nie 

rozwijają się, tak jak zwierzęta i ludzie. 

 

W projekcie LivingSTEM istnieje wiele wyzwań i gier, w których koledzy z 

roślin odgrywają główną rolę. Zadaniem uczniów jest znalezienie i 

dostrzeżenie tak zwanych “kumpli roślin” w ogrodach permakultury i spirali 

ziół. Uczniowie mogą nawet zrobić własną spiralę ziół w małym pudełku i 

uchwycić swoje odkrycia.  

 
 

Źródło: https://steemit.com/permaculture/@open3ye/true-permaculture-episode-3-companion-planting 
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ta koncepcja jest bardzo związana z grą w “Idealny ogród kuchenny, w której 

projektuje się permakulturowe ogrody i spiralę ziół, sadząc razem “kumpli”. W 

trakcie tego procesu dzieci / nastolatki mogą uchwycić swoje wrażenia i 

doświadczenia, czego nauczyły się w ogrodzie kuchennym lub spirali ziołowej. 

 

Talia kart, w której można znaleźć tch tak zwanych “kumpli” na każdej karcie, 

może być używana razem z warsztatami “Idealny ogród kuchenny”, aby zebrać 

pasujących “kumpli roślin”, znaleźć ich w ogrodach permakultury i następnie 

uchwycić te obserwacje na filmach. 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Planem filmowym  dla wideo może być sala lekcyjna, szkolny ogródek 

kuchenny lub farma permakultury.  

 

Należy przeznaczyć 2 godziny na przygotowanie do zajęć w celu 

zorganizowania zespołów wideo, zebrania podstawowych informacji na temat 

roślin towarzyszących oraz stworzenia krótkiego scenariusza wideo przy 

użyciu kanwy opowiadania historii. 

 

Możliwe sceny to: 

 

• uchwyć proces wybierania “kumpli roślin” (w przypadku, gdy uczniowie / 

klasy budują własną spiralę ziół) 

• przedstaw “kumli z roślin” i powiedz, jak się wspierają 

• znajdź “kumpli” na łonie natury i uwiecznij to doświadczenie 

• zbuduj mini spiralę ziołową z “kumplami roślin” i opowiedz o 

doświadczeniach  
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• pobaw się talią kart, zbierz “kumpli roślin” i znajdź ich w ogrodzie lub 

użyj ich do stworzenia własnej mini spirali ziołowej, uwiecznij to na 

filmie 

 

Dobrą metodą jest zrobienie filmu jako wywiadu w programie telewizyjnym 

(możesz nawet wymyślić nazwę programu) 

 

- „Dzisiaj zbadajmy ... (wstaw temat)” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczeń zrobi jako eksperyment (lub hipotezę) 

- Różne etapy procesu i dlaczego 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!" 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Dzieci / nauczyciele są zaangażowani w cały proces. Uczą się techniki 

tworzenia filmów i edycji, dowiadują się o spirali roślin, w grze “Ideal Kitchen 

Garden” poznają rośliny i opowiadają, jak mogą się nawzajem wspierać, a 

także mogą zaprojektować i zbudować własne mini ogódki i wyjaśnić wybór 

“kumpli” w filmie. 

 

Ćwiczenie powinno być zabawne, pobudzać ciekawość i kreatywność dzieci. 

Przygotowując film, należy zachęcać do dzielenia się i współpracy w grupach i 

pomiędzy grupami. 

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

montażu filmu, albo będzie prowadził i pomagał uczniom w tym procesie.  
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5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą 

Umiejętności STEAM to biologia, chemia, estetyka, sztuka, myślenie 

projektowe, zabawa konstrukcyjna, pisanie / filmowanie instruktażowe, 

kreatywność. “Roślinni kumple” i towarzysze są bardzo ważnymi koncepcjami 

w permakulturze, umożliwiając roślinom wzajemne wzmacnianie się i 

zwalczanie potencjalnych szkodników i chorób. 


