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KONCEPCJA: Różne zastosowanie roślin 

1 - KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Zioła, kwiaty, warzywa i ogólnie rośliny mogą być używane do różnych celów. 

Ogrody warzywne zwykle uprawiamy w celu produkcji żywności, ale możemy 

również skorzystać z różnych zastosowań roślin, aby uzyskać naturalne środki 

zaradcze, napary, przyprawy i naturalne kolory do wykorzystania w 

działaniach artystycznych lub barwieniu tekstyliów. 

 
 

2 - Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Koncepcja ta jest silnie związana z warsztatami “Świat kolorów naturalnych” 

oraz z warsztatami “Permakultura I Sztuka”, których celem jest ekstrakcja i 

wykorzystanie naturalnych barwników z roślin i warzyw do różnych celów.  

 

Koncepcja jest również powiązana z talią kart i jej zastosowaniem w grze 

”Kuchenny ogród”. W rzeczywistości każda karta daje graczom określone 

informacje o różnych zastosowaniach przedmiotu karty do produkcji różnych 

towarów. 

 

 

3 - Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Studenci potrafią skutecznie wyjaśnić różne sposoby wykorzystania koncepcji 

roślin, pokazując pewne zastosowania w praktycznych działaniach. Warto 

pozwolić im wprowadzić koncepcję za pomocą talii kart. 
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Niektóre karty roślin można wybrać z talii, a uczniowie przed kamerą mogą 

zaprezentować dla każdej rośliny różne zastosowania. Następnie uczniowie 

mogą pokazać praktyczne zastosowanie dla przynajmniej jednej rośliny, 

dokumentując na filmie produkcję naturalnego koloru. 

 

 

4 - Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Przed rozpoczęciem wszyscy uczniowie powinni zaangażować się w 

zdefiniowanie koncepcji filmu i jego celów, zapisując: 

 

- skład wideo, podkreślający wszystkie etapy działania, które zamierzają 

sfilmować; 

- prosty scenorys, w którym opisane są sceny i rola aktorów.  

 

Na tym etapie uczniowie powinni zostać podzieleni na dwie główne grupy: 

jedna grupa będzie odpowiedzialna za techniczną realizację wideo; druga 

grupa będzie występować przed kamerą, najpierw przedstawiając koncepcję 

za pomocą kart, a następnie kierując próbnym ćwiczeniem w zakresie 

produkcji naturalnych kolorów. 

 

 

5 - Związki między tym pojęciem a nauką (STEAM) i 

permakulturą 

Koncepcja jest ściśle związana z umiejętnościami kreatywności, ale także z 

umiejętnościami botanicznymi, inżynierskimi i chemicznymi.  

 

Ponadto uczniowie powinni wykazać się szeroką wiedzą na temat właściwości 

różnych ziół i roślin oraz ich tradycyjnego wykorzystania do produkcji towarów. 

 

 
 
 


