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KONCEPCJA: Projektowanie krajobrazu 

ogrodu w permakulturze 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Celem działań filmowych jest zmotywowanie dzieci i młodzieży do 

obserwowania, doświadczania i doceniania piękna i estetyki ogrodów 

permakultury oraz projektowania lasów i krajobrazu oraz uchwycenia ich 

przeżyć i wrażeń za pomocą krótkich filmów wideo. Uczniowie mogą również 

uchwycić energetyzujący wpływ pięknych jadalnych krajobrazów na zdrowie 

psychiczne i fizyczne. Aby uchwycić piękno, konieczna jest głęboka 

obserwacja. 

 

 

 
Źródło: https://www.1001gardens.org/permaculture-inspired-childrens-edible-garden/ 
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2- Działania projektu LivingStem, które mogą być 

związane z tą koncepcją 

Działania związane z filmowaniem można bardzo dobrze zintegrować z 

różnymi wyzwaniami. Warsztaty z Sekwencji Fibonacciego i Fraktale & Natura 

podkreślają znaczenie obserwacji i wzorców w permakulturze. To to idealne 

miejsce do uchwycenia wzorów i piękna w filmie. Istnieje wiele innych wyzwań, 

w których projektowanie krajobrazu odgrywa główną rolę, w tym pionowe 

ogrody, projektowanie Mandali mogą być idealnymi zajęciami w celu 

uchwycenia pięknego projektu w naturze i w permakulturze. 

 

Aktywność jest również ściśle powiązana z grą o nazwie “Ideal Kitchen 

Garden”, w której można uchwycić procesy projektowania, metody i wyniki. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Scenografią i ramą dla filmów może być szkolny ogródek kuchenny lub 

krajobrazy odwiedzane podczas wycieczki szkolnej. Ale dzieci mogą również 

pogłębiać swoje doświadczenia w klasie lub w szkole, a nawet z domu. 

 

Należy przeznaczyć około 2 godzinyczasu na przygotowanie video w klasie w 

celu zebrania podstawowych informacji i stworzenia krótkiego scenariusza 

video przy użyciu kanwy opowiadania historii. 

 

Zespoły uczą się obserwacji, ucza się uchwycić piękno natury i projektować za 

pomocą swoich aparatów. Filmy można edytować tak, aby zawierały 

relaksującą muzykę, pasującą do estetyki natury i ogrodów permakultury. 

 

Nakręć wideo jako wywiad w programie telewizyjnym (możesz nawet wymyślić 

nazwę programu) 

- „Dzisiaj zbadajmy…. (wstaw temat) ” 
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- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią w ramach eksperymentu (lub hipotezy) 

- Różne etapy procesu i dlaczego 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!" 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Uczniowie powinni całkowicie zanurzyć się w ciszy i pięknie w projekcie 

permakultury i na łonie natury oraz wykorzystać swoją kreatywność, aby 

uchwycić piękno, opowiedzieć o swoich doświadczeniach i jako dodatkową 

aktywność uczniowie mogą dopasować sceny do relaksującej muzyki. 

 

Należy zachęcać do dzielenia się i współpracy w grupach i między grupami. 

 

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 

Omówione umiejętności STEAM obejmują matematykę, biologię, fizykę, 

zdrowie, sztukę w przyrodzie, myślenie projektowe, empatię, uważność 

poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów. Obserwacja, myślenie 

projektowe i tworzenie pięknych jadalnych krajobrazów to główne zasady 

permakultury. 

 

 


