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KONCEPCJA: Świadomość I zachowanie 

ekologiczne 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Ekologia jako pojęcie to badanie relacji między organizmami żywymi a ich 

fizycznym środowiskiem. Ekologia pomaga zrozumieć istotne powiązania 

między roślinami i zwierzętami, a otaczającym je światem. Głównym celem 

edukacji ekologicznej w tym filmie jest uświadomienie uczniom 

odpowiedzialności za środowisko. 

 

Sadzenie ziół przyprawowych na balkonach lub w ogrodach przydomowych / 

szkolnych to nie tylko gwarancja stałego dostępu do świeżych i 

aromatycznych dodatków do żywności, ale także ogromna pomoc dla pszczół. 

 

Aby przygotować film, uczniowie mogą skorzystać z systemu grywalizacji, w 

szczególności z zajęć „Warsztaty wiedzy o miodzie dla dzieci”, a także z zajęć 

„Pszczoły & Architektura permakultury”. 

 

Podczas zajęć o pszczołach i miodach uczniowie dowiedzą się o pszczołach, 

ich znaczeniu (bioróżnorodność, źródło pożywienia, wzrost dzikich roślin, 

zapylanie itp.). Dowiedzą się również, jakie rośliny należy uprawiać w pobliżu 

pasieki. Może to zdeterminować zachowanie uczniów, które zwiększa jakość 

środowiska i wiedzę ekologiczną. 
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Tematy filmowe, które można wyprowadzić z tej koncepcji, najlepiej połączyć z 

działaniami Systemu Grywalizacji, zwanymi: 

 

• „Warsztaty wiedzy o miodzie dla dzieci” 

• „Pszczoły & Architektura permakultury” 

Uczniowie mogą również wykorzystać wiedzę pokazaną w filmie na podstawie 

zajęć “Idealna gra w ogrodzie kuchennym '' (gdyż zostaną w ogrodzie 

permakultury) - poznają podstawy ekologii, powszechne istnienie roślin 

zdrowych dla pszczół; zioła, które w okresie kwitnienia wytwarzają kwiaty 

zawierające pyłek i nektar, aby karmić te owady).  

Uczniowie mogą również wykorzystać „Talię kart”, a także wykorzystać wiedzę 

z materiałów o nazwie ‘Idealna Gra Menu’, w ramach której mogą włączyć 

miód jako produkt organiczny do swojego menu. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Nauczyciel powinien skonsultować z uczniami notatki z wykładu o pszczołach 

przed nagraniem wideo, a następnie wspólnie przygotować krótki opis zalet 

płynących z pszczół, a także tego, jak powstaje wosk i jakie są jego korzyści 

zdrowotne. Jeśli nauczyciel i uczniowie zdecydują się nakręcić film podczas 

zajęć o pszczołach i permakulturze, dobrze będzie najpierw przygotować 

informacje na temat znaczenia pszczół dla roślin i kwiatów. 
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Uczniowie z pomocą nauczyciela powinni napisać scenariusz filmu, a 

następnie stworzyć harmonogram produkcji.  

W zależności od pory roku - klasa może nakręcić ten film w szkolnym ogrodzie 

kuchennym, filmując i opisując także rośliny, które są w ogrodzie i które są 

przydatne dla pszczół (prawie wszystkie zioła są dobre dla pszczół w okresie 

kwitnienia, ponieważ wytwarzają kwiaty zawierające pyłek i nectar). 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Kręcenie filmu to zadanie grupowe; członkowie zespołu mogą przeprowadzić 

burzę mózgów, aby zdecydować, które rośliny będą się prezentować jako 

współistniejące z pszczołami i co dobrego mogą zrobić dla pszczół. Jeśli 

zajęcia nie mogą odbywać się w ogrodzie permakultury, uczniowie mogą 

skorzystać z książek botanicznych, aby znaleźć potrzebne im rośliny lub 

wcześniej narysować rośliny, których potrzebują. Mogą to zrobić już podczas 

krótkiego wykładu poprzedzającego czynność woskowania świec (jedno z 

zajęć Systemu Grywalizacji) lub po warsztatach.  

Dobrze by było, gdyby dzieci nakręciły ten film podczas pobytu w pasiece 

(dodatkowa aktywność, oprócz zajęć „Warsztaty wiedzy o miodzie dla dzieci”). 

Wtedy też mogą wspólnie pomyśleć o zaletach świec woskowych (lub wręcz 

przeciwnie, jak niezdrowe są świece ze sztucznego wosku).  

Po przedyskotowaniu wszystkich argumentów mogą rozpocząć pisanie 

scenariusza do filmu. 

 

 

 

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

permakulturą: 

Pojęcie „świadomość ekologiczna” jest związane z przedmiotami ścisłymi i 

permakulturą. Studenci będą uczyć się o żywieniu (zdrowe i niezdrowe 
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odżywianie, jakie właściwości składników odżywczych wnoszą do pokarmu 

pszczoły), entomologii (sama w sobie jako nauka o pszczołach, ich 

potrzebach, odżywianiu i współistnieniu w przyrodzie), nauk ścisłych i chemii 

(zależności zachodzące w przyrodzie) ). Podczas filmu wykorzystają też 

biologię. 

Uczniowie rozwiną umiejętności naukowe poprzez obserwację i badania. 

Wykorzystają również umiejętności planowania, organizacji, pisania 

scenariuszy, komunikacji interpersonalnej oraz budowania zespołu. Będą mieli 

okazję poćwiczyć umiejętności technologiczne w produkcji medialnej oraz 

wykorzystania kamery / programu do tworzenia filmów, pogłębią wiedzę  na 

temat funkcji organizmu i związku ich funkcji, istotną częścią projektowania 

permakultury, będą w praktyce. 

 


