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KONCEPCJA: Znajomość wzorców 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Wzory to albo sekwencje lub projekty, które są uporządkowane i powtarzają 

się, albo wszystko, co nie jest przypadkowe. Jednym z kluczowych punktów, 

które łączy osoby zajmujace się permakulturą i matematyków, jest ich 

zrozumienie wszechobecności i znaczenia wzorców w przyrodzie. Wzory są 

powszechne we wszystkim, od gigantycznych galaktyk w kosmosie po 

mikroskopijne komórki tworzące życie na Ziemi. W ludzkich i społecznych 

zachowaniach można również zaobserwować wzorce, które definiują 

osobowość i splatają ludzką kulturę. Matematyk Paul Lockhart mówi: 

„Zajmowanie się matematyką powinno zawsze oznaczać znajdowanie 

wzorców i tworzenie pięknych i znaczących wyjaśnień”. W permakulturze wzór 

może nauczyć nas, jak zaprojektować projekt ogrodowy lub inny projekt. 

Dlatego ta „koncepcja znajomości wzorców” ma na celu zainspirowanie 

młodych umysłów do uświadomienia sobie wzorców obserwowanych wokół 

nich i w ich codziennym życiu w zabawny, ale pouczający sposób. To otwarcie 

na wzorce jest wysoce kreatywną metodą ułatwiającą uczniom naukę 

przedmiotów ścisłych, matematykę i ogólnie STEAM. W końcu biolodzy, 

matematycy, fizycy, chemicy, artyści, psycholodzy, a także praktycy 

permakultury, wszyscy studiują i uczą się na podstawie wzorów. 

 

 
Źródło: zdjęcia Davida Clappa 

 https://www.ephotozine.com/article/capturing-frost---ice-patterns-and-scenes-to-create-
interesting-abstracts--12832 
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Znajomość wzorców, czy to w permakulturze, matematyce, naukach 

społecznych, czy w życiu codziennym, jest szeroka, co czyni ją ekscytującą 

koncepcją do odkrywania i filmowania. Koncepcję tę można to połączyć z 

następującymi elementami: 

 

1. „Fraktale i natura” w systemie grywalizacji to niekończące się wzorce, 

które powtarzają się w nieskończoność zarówno w świecie przyrody, jak 

i struktury. W grze „Projektowanie ogrodu warzywnego mandali” 

uczniowie mogą prześledzić piękne wzory mandali, a także rośliny 

rozłożone w ogrodzie Mandala. Po warsztatach „Analiza różnych 

terrariów” uczniowie mogą również sfilmować kilka oczywistych wzorów 

w tym miniaturowym ekosystemie. Oczywiście gamifikowane lekcje w 

„Złotej proporcji, Fibonacciego i pszczółach + projektowanie 

permakultury” to zestaw ekscytujących zajęć, które  związane są z 

poznawaniem wzorów. Nawet w przypadku zajęć „Budowanie hotelu 

dla insektów” można znaleźć wyraźne powiązanie z wszechświatem 

wzorów.  

 

2. W projekcie LivingSTEM, gra “Idealne menu”: uczniowie zanurzają się 

w wiedzy o zdrowej żywności, mogą obserwować wzorce w jedzeniu 

(na przykład fraktale w brokułach i kalafiorach) i odnosić to do tworzenia 

pięknych wzorów w menu i przygotowywania posiłków. W zadaniu 

„Detektyw kulinarny” mogą filmować swoje doświadczenia, które przez 

tydzień badają, jak ich nawyki żywieniowe i wybory żywieniowe 

wpływają na ich nastrój.  

3. W grze “Idealny ogród kuchenny”: poszukiwanie skarbów na farmie 

permakultury pokaże uczniom, jak praktykujący permakulturę  
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używaj wzorca w projekcie swojej farmy. Stąd może to być doskonała 

okazja, aby zainspirować się do stworzenia kontekstu i fabuły swoich 

filmów.  

 

4. Talia kart: młodzi uczniowie mogą obserwować wzory niektórych roślin 

zilustrowanych na kartach LivingSTEM. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Instrukcje dla uczniów: 

 

1. Po podstawowych lekcjach o wzorach lub po doświadczeniach z grami 

Fibonacciego i fraktalami oraz innymi grami wymienionymi w punkcie 3 

lub po zapoznaniu się z wzorcowymi w ćwiczeniach z “Idealnego menu” 

i “Idealnego ogrodu kuchennego”, masz teraz podstawową wiedzę na 

temat wzorów I fraktali.  

 

2. Aby przygotować się do projektu filmowania w oparciu o ćwiczenia 

zaproponowane przez nauczycieli (pkt 3 powyżej), określ, który z 

tematów najbardziej Cię interesuje. 

 

3. Jako grupa, możesz przedstawić swoją wiedzę na temat wybranego 

przedmiotu poprzez poszukiwania w Internecie lub dyskusję z 

nauczycielami chemii / fizyki / sztuki / matematyki. 

 
 

4. Pamiętaj, aby zastanowić się nad znaczeniem i ważnością tego, czego 

się uczysz podczas  zdobywania informacji o permakulturze, tak aby 

przydało Ci się to w innych projektach. 
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5. Kiedy pojawi się inspiracja, zaczyna się kreatywność. Teraz możesz 

napisać fabułę swojego filmu, scenariusz, scenorys (jak film będzie się 

rozwijał ujęcie po ujęciu), a następnie stworzyć harmonogram produkcji. 

 

6. Twój film może być po prostu panoramą przykładów z podstawowymi 

objaśnieniami twoich odkryć lub może to być ilustracyjne wideo lub 

dokumentacja twojego doświadczenia z “Food Detective” z gry “Idealne 

menu”. Daj się ponieść wyobraźni! 

 

7. Aby uzyskać wskazówki dotyczące produkcji filmów, postępuj zgodnie z 

ogólnymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia wideo, które dostarczył 

nauczyciel. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Aby zapewnić entuzjazm uczniów, działania muszą pozostać projektem 

grupowym. Uczniowie poczują się upoważnieni do podejmowania własnych 

decyzji w zakresie ich zainteresowań oraz do samodzielnego prowadzenia 

badań i planowania. Będzie między nimi wiele interakcji, ponieważ będą 

musieli się spotykać, dyskutować i przeprowadzać burzę mózgów. Uczniowie 

zdobędą praktyczne doświadczenie w projekcie, a nauka wzorców sprawi, że 

spojrzą na matematykę i przedmioty ścisłe w innym świetle, z większym 

zrozumienie matematyki i nauk ścisłych, obserwując i rozumiejąc wzorce w 

przyrodzie. 

 

Dygresja: Rola nauczycieli jest kluczowa w zapewnieniu harmonii w każdym 

zespole, kierowaniu zespołami w przypadku pytań, koordynacji działań 

związanych z tworzeniem filmów z innymi projektami. 
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5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Powiązane tematy STEAM: 

 

Matematyka / geometria zintegrowana z biologią (łączenie życia roślin z ich 

matematyczną konstrukcją), połączona ze sztuką (rozumienie świata przyrody 

i umiejętności pisania), wzmocniona przez inżynierię (planowanie i realizacja 

wyników) i zakończona technologią (produkcja filmowa, badania internetowe). 

 

Rozwinięte umiejętności: 

 

• Perspektywy matematyczne poprzez umiejętności integracyjne 

• Umiejętności naukowe poprzez obserwację i badania. 

• Umiejętności planowania, organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji 

interpersonalnej, budowania zespołu 

• Umiejętności technologiczne w zakresie korzystania z mediów 

• Wszechstronne umiejętności z szerszym, bardziej naukowym pojęciem 

permakultury. 

• Zintegrowane zrozumienie matematyki STEAM i ich roli w permakulturze 

i życiu. Umiejętności technologiczne w zakresie korzystania z mediów 

• Zintegrowane zrozumienie matematyki STEAM i ich roli w permakulturze 

i życiu. 

 

 
 

 


