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KONCEPCJA: Systemy wypasu zwierząt  

w permakulturze 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

W ogrodach i lasach permakultury zwierzęta hodowlane/gospodarskie, takie 

jak owce, krowy, kury i kaczki, przyczyniają się do tworzenia różnorodności 

biologicznej. Zwierzęta zjadają inwazyjne rośliny i zwierzęta, które rosną 

agresywnie i niszczą rodzime gatunki i różnorodność w naszym krajobrazie.  

Zwierzęta wzbogacają również naszą glebę, tworząc obornik i składniki 

odżywcze dla gleby. Po kilku latach wypasu widać, że w naturze pojawia się 

równowaga, dając tradycyjnym rodzimym roślinom ponownie przestrzeń do 

wzrostu. 

 

Uczniowie uchwycą różnorodność biologiczną stworzoną przez zwierzęta 

gospodarskie, którymi mogą być kury, owce, świnie, krowy, a nawet konie oraz 

sceny związane z dobrymi praktykami i dobrostanem zwierząt. 

 

 
 

 Źródło: Owca Ouessant, przygotowanie farmy permakultury (zdjęcie własne) 
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ćwiczenie wideo jest bardzo ściśle związane z wyzwaniem Zwierzęta w 

ochronie przyrody: kurczak i owca. Wyzwanie to jest idealną ramą do 

przechwytywania różnorodnych filmów, dokumentujących koncepcję braku 

odpadów, role zwierząt w gospodarstwie, dobrostan zwierząt, rodzime rasy 

zwierząt, różnorodność biologiczną stworzoną przez zwierzęta, skład 

chemiczny odchodów zwierzęcych. 

 

Zadanie to może być również przeprowadzone w ramach gry w Idealny Ogród 

Kuchenny. Uczniowie mogą uchwycić sceny z ieloletnimi roślinami w ogrodzie, 

które nie są wykorzystywane do przygotowywania żywności, sąspożywane 

przez zwierzęta gospodarskie, tak aby nie było marnowania żywności, a 

pożywienie było zwracane na ziemię. 

 

W ramach gry Idealne Menu uczniowie mogą poznać organiczne jedzenie, 

które dostarczają nam zwierzęta, takie jak jajka, mleko i mięso. Uczniowie 

mogą również uchwycić wady importu żywności z całego świata, na przykład 

masła z Irlandii, mięsa z Nowej Zelandii i zalety spożywania lokalnie 

uprawianych ekologicznych produktów ze zwierząt, które żyją szczęśliwie w 

naturalnych środowiskach. Ta aktywność jest również powiązana z 

warsztatami “Niezdrowa żywność kontra zdrowa żywność”, dokumentując, 

skąd pochodzi nasza żywność i jej składniki. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

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

przez działanie”. W przypadku większości zajęć wideo, klasa / uczniowie 

muszą odwiedzić farmę permakultury, gospodarstwo ekologiczne lub ogród z 

pasącymi się zwierzętami. Czasami w szkołach są kurczaki, kaczki, owce. Aby 
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udokumentować różnorodność przyrody, uczniowie mogą także odwiedzić 

lokalne stowarzyszenia lub hodowców owiec. 

 

Niektóre filmy dokumentalne można by sfilmować w klasie / laboratorium / 

szkolnej kuchni: Chemia odchodów zwierzęcych, związana z zasadami, 

permakultury i biologii nr 4 oraz czynnościami związanymi z grą  “Idealne 

menu”, gdzie istotne są warsztaty omawiające etykiety żywności. 

 

Uczniowie mogą nawet odwiedzić supermarket i porozmawiać z kierownikiem 

sklepu na temat pochodzenia mięsa i polityki w zakresie dobrostanu zwierząt. 

 

Należy przeznaczyć 2 godziny na przygotowanie się do zajęć w celu 

zorganizowania zespołów, zebrania podstawowych informacji, czasu na 

rozmowy z rolnikami i stworzenia krótkiego scenariusza wideo przy użyciu 

kanwy opowiadania historii. 

 

Możliwe sceny to: 

 

• Pokazanie pasących się zwierząt 

• Wykazanie różnorodności biologicznej w wypasanych krajobrazach 

• Pokazywanie przykładów dobrych praktyk w zakresie dobrostanu 

zwierząt (schronienia, żywność, siedliska) 

• Wywiady z rolnikami, pasterzami, kierownikami supermarketów  

• Pokazanie procesów chemicznych podczas analizy składników 

pokarmowych w glebie 

• Wyjaśnienie etykiet żywności i pochodzenia żywności 

 

Nakręć wideo jako wywiad w programie telewizyjnym (możesz nawet wymyślić 

temat/nazwę programu) 

 

- „Dzisiaj zbadajmy… (wstaw temat)” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią jako eksperyment (lub hipoteza) 
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- Różne etapy procesu i dlaczego 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!" 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Dzieci / uczniowie powinni wykonać większość pracy, w tym badania wstępne, 

tworzenie kanw do opowiadania historii, przygotowywanie wywiadów, 

obserwowanie, przechwytywanie scen, montaż filmów, pod kierunkiem 

nauczycieli / rolników / ekspertów. 

 

Ćwiczenie powinno być zabawne, pobudzać ciekawość i kreatywność dzieci, 

tak aby płótno do opowiadania historii było stosunkowo otwarte, z miejscem 

na niespodzianki i zabawne części. 

 

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 

Umiejętności STEAM to biologia, chemia, hodowla zwierząt, technologia 

(trzymanie zwierząt, szermierka), kreatywność, rzemiosło, empatia, 

komunikowanie się ze zwierzętami, a także umiejętności cyfrowe (edycja 

wideo). 

Wypas zwierząt gospodarskich jest często wykorzystywany w permakulturze, 

gdyż służy oczyszczaniu ziemi z chwastów i roślin inwazyjnych oraz 

dostarczaniu składników odżywczych poprawiających jakość gleby. 

 


