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Wprowadzenie
 
Idealny Ogród Kuchenny jest edukacyjną grą typu multi-challenge z 4
powiązanymi ze sobą fazami. Jej ogólnym celem jest przekazanie uczniom, jak
zaprojektować ogród warzywny z wykorzystaniem interdyscyplinarnego podejścia
STEM w połączeniu z metodami projektowania permakulturowego.

Wszystkie fazy gry powinny być rozgrywane przez te same zespoły, które
formalnie zbierają punkty i nieformalnie zdobywają podstawową wiedzę na temat
projektowania permakulturowego.

Produktami końcowymi gry będą: plansza do gry, która może być używana z talią
kart Living STEM oraz mikroogródek uprawiany w pudełku zgodnie z zasadami
permakultury i z zastosowaniem rozwiązań zaobserwowanych podczas
doświadczeń na farmie.
Zasadzenie idealnego ogrodu kuchennego na zewnątrz (jeśli przestrzeń
zewnętrzna lub ogród jest dostępny w pobliżu szkoły) jest możliwym działaniem
następującym po grze!  

Nauczyciele zostaną zapoznani z grą i jej zasadami w rozdziale 1. 
W rozdziałach 2 i 3, edukator znajdzie przydatne informacje na temat tego, jak
Permakultura i STEM mogą być zintegrowane poprzez grę w nieformalnym
otoczeniu. Jak talia kart pomaga w procesie aranżacji ogrodu permakulturowego
pod względem związków roślin i lokalizacji w ogrodzie, zostanie wyjaśnione w
rozdziale 4.

Ostatni rozdział poświęcony jest zaleceniom dla nauczycieli i edukatorów, wraz z
kilkoma możliwymi wariantami gry i sugestiami w celu przekształcenia tej gry w
prawdziwe permakulturowe doświadczenie.

Gra "Idealny Ogród Kuchenny" jest produktem intelektualnym nr 4 (IO4) projektu
Erasmus+ Living STEM i została opracowana w wyniku wspólnej pracy Génération
Bio - Belgia, Logopsycom - Belgia, CIP - Cypr i EDULab - Włochy.

Każdy z partnerów opracował jeden rozdział tej broszury i jeden etap gry, ale
wszyscy przyczynili się do ostatecznej wersji całej treści poprzez owocną
współpracę.
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1.Opis gry
Idealny Ogród Kuchenny to gra wieloetapowa podzielona na 4 części
przeprowadzane w klasie i na świeżym powietrzu.
Gra odbywa się w zespołach, które powinny zostać określone na wstępie
i nie zmieniać się przez wszystkie fazy. Potrzebne są co najmniej 2 zespoły.
W każdej fazie gry, każda drużyna zdobywa punkty, a suma punktów
zdobytych w czterech fazach stanowi wynik końcowy.

4 fazy są propedeutyczne względem siebie i są to:

Poszukiwanie skarbów: Podróż do magicznego świata permakultury
W pierwszej fazie A, uczniowie grają w poszukiwanie skarbów 
w permakulturowym gospodarstwie/ogrodzie, mając na celu odkrycie
skarbów środowiska permakultury;

Ogród kuchenny na planszy do gry
W drugiej fazie B, uczniowie są proszeni o zaprojektowanie płótna z
działkami, które stanie się planszą do gry w następnej fazie;

Zagrajmy z kartami ... w ogrodzie 
W trzeciej fazie C, uczniowie "wirtualnie" uprawiają działkę zaprojektowaną
w fazie B za pomocą talii kart;

Laboratorium mikroogrodu kuchennego 
W czwartej fazie D, uczniowie zakładają mały ogródek w skrzynce,
wykorzystując wiedzę zdobytą w poprzednich fazach.

Fazy A i D, początkowa i końcowa, są związane z rzeczywistością, podczas
gdy fazy B i C to symulacje dotyczące rzeczywistych zagadnień, takich jak
problemy bioróżnorodności, bezpieczeństwa żywnościowego, problemów z
wodą, zmian klimatycznych, o których uczniowie często słyszą, ale które
mogą wydawać się im skomplikowane. Fazy te wprowadzą uczniów w
różne scenariusze!
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Faza A 
Poszukiwanie skarbów: Podróż do
magicznego świata permakultury 

Elementy (po 1 punkcie) świata roślinnego i zwierzęcego. Jakie rośliny i
zwierzęta uczniowie są w stanie wymienić lub zidentyfikować w tym
permakulturowym gospodarstwie/ziemi (lub ogrodzie)? Kiedy zespół
znajdzie i nazwie rośliny i zwierzęta, na przykład: pomidory, komosa,
kurczaki, kaczki, nagietek, jabłoń, pszczoły, bazylia, otrzymuje za każdą z
nich 1 punkt.

Gdzie: 
Permakulturowe gospodarstwo/ogród 

Czas trwania: 
2-3 godziny

Główny cel: 
Zidentyfikowanie naturalnych elementów w gospodarstwie/ogrodzie i ich
wzajemnych powiązań, jak również zidentyfikowanie zastosowanych zasad
permakultury.

Opis: 
Poprzez zanurzenie się w permakulturowym gospodarstwie/ogrodzie, uczniowie
będą mogli zaobserwować, niektóre z podstawowych pojęć tej dyscypliny.
Zabawa na farmie pomoże im w zrozumieniu jej zasad i zrozumieniu, jak
permakultura oferuje zrównoważony rozwój. Poprzez grę w poszukiwanie
skarbów, uczniowie nauczą się rozpoznawać elementy w ekosystemie, funkcje
tych elementów i zależności między nimi. 

Materiały:
Papier, najlepiej w formie bristolu i długopis dla każdego zespołu

Zasady :
Poproś o obserwację i zanotowanie tego, co uczniowie muszą "upolować" :
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Funkcje zidentyfikowanej rośliny lub zwierzęcia (5 punktów). Jaki
pożyteczny wpływ ma dana roślina lub zwierzę? Aby zidentyfikować
funkcje, uczniowie mogą szukać wskazówek w talii kart. Mogą również
zapytać ekspertów permakultury w gospodarstwie o rośliny/zwierzęta,
które widzą i dlaczego zostały zasadzone lub umieszczone w
odpowiednim miejscu w gospodarstwie. Uczniowie zostaną poproszeni o
zanotowanie różnych funkcji rośliny lub zwierzęcia. Oto przykład
systemu punktowego. Zidentyfikujmy różne funkcje komosy: Nawozi
glebę, ponieważ zawiera witaminy i minerały N, P i K (5 punktów); jej
kwiaty stanowią pożywienie dla ludzi, pszczół i innych owadów (5
punktów); liście służą jako lekarstwo dla ludzi (5 punktów), duże liście
świetnie nadają się do ściółkowania (5 punktów), zapobiegają chwastom
(5 punktów), liśćmi można karmić kurczaki (5 punktów) itd. Tak więc im
więcej funkcji wskażą, tym więcej punktów otrzymają.

Zależności między funkcjami (10 punktów): W jaki sposób
funkcja/funkcje jednego elementu przynosi/ przynoszą korzyść innemu
organizmowi? Zespół może zdobyć więcej punktów, jeśli uda mu się
przytoczyć związki pomiędzy funkcjami roślin lub zwierząt. Na przykład:
Funkcja użyźniająca komosy wzbogaca glebę w ogrodzie, a zatem
przynosi korzyści innym roślinom (10 punktów). Kolorowe kwiaty
nagietka przyciągają pszczoły i pożyteczne owady (5 punktów), a także
przyciągają je do komosy (10 punktów). Komosa stanowi naturalną
ściółkę dla pomidorów, dzięki czemu nie wymagają one częstego
podlewania, a komosa odżywia glebę (10 punktów). Podstawową misją
pomidora jest rozmnażanie (5 punktów za funkcję), a to bardzo służy
ludziom, ponieważ ulubionym warzywem (botanicznie uważanym za
owoc) na świecie jest pomidor. Pomidory karmią kurczaki (5 punktów) +
kurze kupy użyźniają pomidory (5 punktów) = 10 punktów.

 

 
Każdy zespół, po dokonaniu obserwacji i sporządzeniu notatek, proszony jest
o zidentyfikowanie kilku roślin do mikro-ogródka kuchennego i
przeprowadzenie wywiadu z rolnikiem permakultury lub osobą
odpowiedzialną za dane miejsce, w celu uzyskania sugestii dotyczących jego
uprawy. Za nagranie (audio lub wideo) wywiadu otrzymuje się 10 punktów.
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I nadszedł czas, aby przydzielić punkty każdej drużynie: użyj tabeli dla każdej
drużyny, takiej jak w załączniku I.

…. a co ze SKARBEM? 

Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę, którą podzieli się później z innymi
graczami. Charakter nagrody zależy od permakulturowego terenu, farmy, ogrodu,
na którym będzie rozgrywana faza A gry oraz dostępnych lokalnych produktów.
Może to być np. kosz warzyw zebrany przez zwycięską drużynę pod nadzorem
ogrodnika, słoik miodu lub inny przetworzony produkt lokalny oferowany przez
rolników, uzgodniony wcześniej z nauczycielami i edukatorami.
Skarb zostanie przekazany drużynie z najwyższym wynikiem, ale musi się nim
podzielić ze wszystkimi członkami!

Po powrocie do szkoły, nauczyciele zachęcą klasę do omówienia doświadczenia
związanego z poszukiwaniem skarbu i zadecydują o przeznaczeniu
nagrody/zdobytego skarbu!
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Faza B
Ogród kuchenny i gra planszowa

Zagrożona bioróżnorodność (projekt ogrodu musi tworzyć bioróżnorodność)
Niewystarczająca ilość żywności dla wszystkich (projekt ogrodu powinien
przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego) 
Niedobór wody (projekt ogrodu musi oferować rozwiązania oszczędzające wodę)
Efekt cieplarniany (projekt ogrodu powinien uwzględniać redukcję emisji CO2)

bristol/karton/arkusz papieru (70x100cm)
stare czasopisma
gazety 
wydruki z przykładów zamieszczonych w tej grze
pisaki do rysowania elementów bezpośrednio na tablicy plakatowej.

Gdzie: 
w klasie

Czas trwania: 
3 godziny

Główny cel: 
Zaprojektowanie działki reprezentującej ogród kuchenny zgodnie z podstawowymi
pojęciami permakultury i zastosowaniem wiedzy STEM: rezultatem będzie nasza
plansza do gry.

Opis:  
Uczniowie będą mieli za zadanie zastosować to, czego nauczyli się w fazie A,
"Poszukiwanie skarbów: Podróż do magicznego świata permakultury", aby
zaprojektować idealny ogród kuchenny. Przed rozpoczęciem nauczyciele przedstawią
różne scenariusze:

Ogród jest projektowany na bristolu/kartonie jako podstawa gry i serii elementów,
które należy umieścić na tablicy (załączone arkusze: Elementy podstawowe, stałe i
rozwiązujące problemy).

Materiały: 
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Poproś każdy zespół o określenie wielkości idealnego ogrodu kuchennego, który
ma zaprojektować.
Poproś o zmierzenie tablicy plakatowej/bristolu i przeskalowanie zgodnie z
rozmiarem wybranym dla ogrodu.

Zidentyfikować punkty kardynalne i wskazać je na plakacie. 
Określić, ile słońca, deszczu, wiatru itp. występuje na tym obszarze w ciągu roku
(jeśli to konieczne, poproś o poszukanie prawdziwych danych odnoszących się do
scenariusza).   Umieść te dane w dolnej części planszy, tak aby zespół mógł
projektować według nich. Poproś o uwzględnienie przypisanego scenariusza i
jego konkretnego celu przy wprowadzaniu "elementów podstawowych".

 
Poproś o narysowanie/podkreślenie stref cienia, jeśli są części ogrodu, które
mogą być w cieniu przez większą część dnia, ze względu na obecność pewnych
stałych elementów, takich jak budynki lub drzewa. To również da 1 punkt.

Zasady:

Podziel uczniów na zespoły: pamiętaj o tych, które zostały określone w fazie A.

Przydziel każdemu zespołowi jeden scenariusz lub wybierz z uczniami tylko jeden
scenariusz dla wszystkich zespołów.

 
Zwróć uwagę na "Podstawowe elementy" (patrz załącznik II i III); Uczniowie
muszą:

Każdy umieszczony element podstawowy daje 3 punkty.
 
Poproś o określenie "stałych elementów" (patrz załącznik II i III), które planują
umieścić, aby dostosować położenie ogrodu względem tych elementów. 
Na przykład, jeśli w pobliżu projektowanego ogrodu znajduje się budynek lub
rzeka, zwróć uwagę zespołu, który musi wziąć to pod uwagę przy projektowaniu
ogrodu. Poproś, aby zawsze brać pod uwagę przydzielony scenariusz i jego
konkretny cel, kiedy będą wstawiane "stałe elementy" (patrz załącznik III).
Każdy umieszczony stały element daje 1 punkt.
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Poproś o wybranie podstawowego projektu ogrodu spośród: liniowych kształtów
geometrycznych i kształtów zakrzywionych. Pokaż wzory, które widzisz w
przyrodzie (patrz również rysunek poniżej) jako inspirację, możesz również
pokazać sugerowane kształty (patrz załącznik IV) i poprosić o narysowanie ich na
plakacie. Projekt zainspirowany naturalnymi/geometrycznymi kształtami daje 10
punktów.
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Nauczyciele poproszą uczniów, aby dokonali niezbędnych zmian/poprawk,
przesuwając elementy na plakacie, aż będą zadowoleni.

9

Teraz nadszedł czas, aby poprosić o wybranie i mądre rozmieszczenie
"elementów rozwiązujących problem": tzn. o zastosowanie pewnych rozwiązań za
pomocą elementów (patrz załącznik II i III). Poproś, aby uczniowie pamiętali o
scenariuszu i jego głównym celu. Zapytaj, który z elementów może pomóc stawić
czoła wyzwaniu wynikającemu z wybranego scenariusza, które elementy
pomagają np. w poprawie bioróżnorodności, bezpieczeństwa żywnościowego,
ochronie wód lub redukcji emisji CO2. Za każdy "element" odpowiednio dobrany
do konkretnego scenariusza, zespół otrzymuje 10 dodatkowych punktów!
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(https://en.wikipedia.org/wiki/Patterns_in_nature - https://ecstep.com/natural-patterns/ - 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/science-behind-natures-patterns-180959033/)



Edukatorzy będą prosić o zwrócenie uwagi na: Nie zapomnij o przejściach między
grządkami, aby upewnić się, że są one osiągalne i dostępne dla przyjaciół lub
osób niepełnosprawnych ruchowo (1 punkt za każde przejście).
 

Teraz powstała plansza przedstawiająca idealny ogród kuchenny jest gotowa do
uprawy .... za pomocą kart!

 
Nadszedł czas, aby przydzielić punkty każdej drużynie, używając tej samej tabeli!

 
Po podliczeniu punktów, na drużynę z najwyższym wynikiem czeka nagroda:
tajemniczy worek zawierający... ziemię do wykorzystania przez wszystkich członków
wszystkich drużyn w fazie D! (Nauczyciele/edukatorzy powinni wcześniej
przygotować tajemniczą torbę)!
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Faza C
Zagrajmy w karty ... w ogrodzie

Każdy zespół ma swoją oryginalną planszę zaprojektowaną w fazie B oraz własną
talię kart do uprawiania swojego ogrodu. Wyobraźmy sobie, że mamy taką oto
planszę do gry:

Gdzie: 
w klasie

Czas trwania: 
1 godzina

Główny cel:
Poznanie podstawowych zasad zrównoważonego rolnictwa połączonego ze
wszystkimi gatunkami, które są zaangażowane poprzez talię kart.

Opis: 
Teraz, gdy uczniowie mają już pewne pojęcie o permakulturze (faza A) i gdy zostali
pokierowani w projektowaniu kanwy działki w różnych scenariuszach (faza B),
nadszedł czas na zabawę z talią kart. Za pomocą kart uczniowie zaczną uczyć się jak
uprawiać idealny ogródek kuchenny, zidentyfikują rośliny odpowiednie dla każdego
konkretnego scenariusza i będą w stanie wyhodować żywność na każdej działce.
Chodzi o to, by umożliwić im połączenie różnych informacji w celu zorganizowania
uprawy w najbardziej efektywny sposób: nasłonecznienie, podlewanie, gleba, wysiew
i miesiące wzrostu będą odgrywać ważną rolę.

Zasady: 
Podziel uczniów na zespoły: pamiętaj o tym samym, co w fazie A i B

10

1



Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Jego
treść i materiały odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

 
 
Tworzenie miejsc na karty
Na każdej planszy uczniowie narysują określoną ilość miejsc na karty, aby ułożyć
karty w każdym ogrodzie. Nauczyciele wezmą pod uwagę idealną wielkość
ogrodu kuchennego ustaloną w poprzedniej fazie: jedno miejsce na karty
odpowiada w przybliżeniu jednemu metrowi kwadratowemu grządki ogrodowej.
Na przykład, mogą zdecydować się podzielić swoją działkę w następujący sposób:
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Ustawienia kart
Kiedy plansza do gry jest już ustawiona, uczniowie mogą używać kart na różne
sposoby. 
W każdym miejscu można umieścić kilka kart ułożonych jedna na drugiej, aby
dokonać tak zwanego "sadzenia towarzyszącego". 
Przewidujemy 3 poziomy, Wysoki, Średni i Niski, biorąc pod uwagę sugerowaną
pozycję roślin, które mają być uprawiane.
Każda plama reprezentuje działkę, na której można posadzić kilka roślin w
uprawie współrzędnej i przez cały rok, w zależności od pory roku, w której roślina
się rozwija, jak również od jej charakteru (wysoka - przykład: groch, średnia -
przykład: sałata; niska - przykład: marchew) i wybranego scenariusza.

3

2
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która odpowiada poniższemu:
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Wysoki poziom:  
rośliny łodygowe  
(jak groszek)

Poziom średni: 
Rośliny gruntowe, krzewy 
(jak sałata)

Poziom niski: 
Korzenie, cebulki, bulwy 
(jak marchew)

 
Na przykład: tutaj jest

wizulizacja:

Jeśli roślina zostanie
zasadzona w miejscu, które
nie ma idealnych warunków,
np. wymaga dużego
nasłonecznienia, ale znajduje
się w strefie cienia, karta
zostanie odłożona poziomo
przez nauczyciela, aby
wskazać nieodpowiednie
zasadzenie, a punkt nie
zostanie przyznany.

Każda przestrzeń może zawierać różne karty dla każdego poziomu w
zależności od miesiąca siewu, rozwoju i plonów. 
Ze względów praktycznych i dla celów gry, edukatorzy radziliby ograniczyć
skojarzenia do maksymalnie 3 kart na poziom. 
Każda prawidłowo uprawiana roślina zdobywa 1 punkt.
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Najlepsi sąsiedzi/kumple - zasady:
W permakulturze, stosujemy koncepcję "Najlepszych Kumpli", która jest podstawą
sadzenia towarzyszącego. 
Rzeczywiście, rośliny są trochę jak ludzie: rosną/utrzymują się lepiej, kiedy mają
dobre relacje z wyjątkowymi przyjaciółmi! 
Mówiąc prościej, niektóre rośliny przynoszą korzyści innym (ściółka, składniki
odżywcze, wsparcie, cień, odstraszanie owadów, itp.), podczas gdy niektóre rośliny
konkurują o te same składniki odżywcze w ziemi, na przykład i dlatego nie są zbyt
kompatybilne.

IW tej talii kart, wskazaliśmy
niektóre z relacji "Best Buddies"
wewnątrz kart. 

W dolnej części kart
produkcyjnych / po stronie
produkcyjnej kart zobaczysz
kilka liczb.

Odpowiadają one najlepszym
kumplom z roślin na karcie. 

Oznacza to, że jeśli uczniowie
posadzą je razem lub obok
siebie, będą się dobrze
rozwijać!

W tej grze, sadzenie najlepszych kumpli razem, lub obok siebie przyniesie Ci więcej
punktów niż zwykłe łączenie upraw.

Istnieją dwa rodzaje kombinacji, które uczniowie mogą wykonać: 
Kombinacja sąsiadów (na różnych działkach, ale obok siebie) 
lub 
Kombinacja kolegów z działki (na tej samej działce).
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Plotmates najlepsi kumple 
Uczniowie mogą również posadzić je w tym samym miejscu. W takim przypadku
należy zsumować karty, które są najlepszymi kumplami w tym samym miejscu i
podnieść wynik do kwadratu.
 W tym przykładzie, marchew i sałata są najlepszymi kumplami.
Masz więc jeden punkt za marchewkę + jeden punkt za sałatę =2 punkty. 
Ale ponieważ są najlepszymi kumplami w tym samym miejscu sadzenia, wynik należy
podnieść do kwadratu... 2² = 4 punkty.  

Najlepsi kumple sąsiadów 
Oto jak uczniowie mogą je połączyć lub jak mogą posadzić je w miejscach z kartami
obok siebie, w tym przypadku zdobywają 2 dodatkowe punkty za każdą relację
najlepszych kumpli/sąsiadów.
Przykład: na tym obrazku masz 1
najlepszego kumpla obok siebie. 
Oznacza to, że otrzymują oni 2
punkty dodatkowo do punktów
zdobytych z obu zestawów.
Tutaj, ponieważ jest tylko jedna
karta na działkę, (jeden punkt za
każdą prawidłowo uprawianą
roślinę), daje to w sumie 4
punkty: (1+1) +2.
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Jeśli obok siebie znajduje się jedna relacja najlepszych kumpli, zyskujesz +2 punkty.

(Nie zapomnij dodać na końcu
punktu za kartę groszek, co daje w
sumie 5 punktów).

Gdyby groszek był najlepszym
kumplem marchewki i sałaty,
mógłbyś stworzyć: 1+1+1 = 3
(oryginalny zestaw kart) + 3
relacje "best buddies" w tym
samym miejscu sadzenia → 3² = 9
punktów razem.
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Karty strategiczne, które są trzonem scenariusza do gry
Gracze mogą wskazać kombinację kart, które umieścili jako karty strategiczne. 
Oznacza to, że karty te w jakiś sposób stawiają czoła wyzwaniu zawartemu w
scenariuszu i pozwalają osiągnąć jego główny cel (poprawę bioróżnorodności,
bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony zasobów wodnych lub redukcji emisji CO2).
Jeśli zespół zidentyfikuje co najmniej jedno strategiczne ułożenie kart, otrzymuje 20
dodatkowych punktów!

Nadszedł czas, aby przydzielić punkty każdej drużynie: użyjcie tej samej tabeli!

Po obliczeniu wyniku, wszystkie zespoły wybiorą nasiona, które zostaną zachowane
na fazę D. 
Drużyna z najwyższym wynikiem wybiera jako pierwsza. (Nauczyciele/edukatorzy
powinni zorganizować to z wyprzedzeniem)!

Interesujące będzie połączenie wyboru nasion do zasadzenia przez każdą drużynę z
tym, czego się nauczyła.
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Faza D
Micro ogród kuchenny - Laboratorium

Gdzie: 
w klasie

Czas trwania: 
Około 3 godzin na wszystkie zadania 

Opis: 
W tej fazie gry uczniowie wyhodują swój idealny ogródek kuchenny w skrzynce do
uprawy roślin/doniczce. Zastosują w praktyce to, co zaobserwowali na farmie (faza A),
zaplanowali na płótnie działkowym (faza B) i czego nauczyli się, grając talią kart (faza
C).

Główny cel:
Uczniowie zastosują to, czego nauczyli się w fazach A-B-C, ostatecznie w uprawie i
opiece nad roślinami w szkole.  

Zasady:

Podziel uczniów na zespoły: pamiętaj o tych samych drużynach, co w fazie A, B i
C. 
 
Przypomnienie nasion
Konieczne jest zapoznanie się z notatkami i obejrzenie filmu lub wysłuchanie
nagrania audio z wywiadu przeprowadzonego w fazie A. Poproś każdą z drużyn,
aby zwizualizowała elementy świata roślin znalezione podczas poszukiwania
skarbów i przeczytała te, które zostały zidentyfikowane do uprawy w prawdziwej
doniczce. Niech poszukają dalszych informacji na temat przestrzeni, jakiej
potrzebuje każdy z elementów, wymagań wodnych, nasłonecznienia, roślin
towarzyszących... Przypomnij uczniom, które elementy zostały zestawione w fazie
C i zachęć do burzy mózgów na temat wielkości skrzynki/doniczki potrzebnej do
uprawy nasion.
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Mikroskrzynka ogrodowa
Znajdź w internecie propozycje na stworzenie skrzynki ogrodowej (patrz przykład
poniżej) lub znajdź gotową skrzynkę, np. z recyklingu lub ponownego
wykorzystania materiałów (takich jak drewniane skrzynki na owoce, worki jutowe,
skrzynki na wino itp.) Nie zapomnij, że powinna być ona wodoodporna. Za
zbudowanie skrzynki do ogrodu drużyna otrzymuje 10 punktów. 
Recykling, ponowne użycie i ponowne wykorzystanie zniszczonej skrzynki daje
drużynie również 10 punktów, ponieważ zmniejsza to ilość odpadów!
 
 

Źródło: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/ 

Bądź kreatywny!
Poproś zespoły o udekorowanie/przyozdobienie pudełka. 

Kalendarz upraw
Znajdź w internecie lub stwórz własny kalendarz pokazujący, kiedy ogród będzie
potrzebował wody lub opieki i upewnij się, że podzielisz pracę równo w zespole.
Może to być tak proste jak:
 

4

3

17

5

Źródło: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/
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Wybierz miejsce
Zachęć do dyskusji na temat wyboru najlepszego miejsca dla skrzynek
mikroogrodu. Każdy zespół wybiera lokalizację.  Położenie mikroogrodu powinno
uwzględniać nasłonecznienie i inne osobliwości związane z wybranymi
nasionami. Za dobry wybór otrzymuje się 5 punktów.
 
Zebrać ziemię, nasiona i sprzęt
Czas zdobyć tajemniczą torbę z ziemią i nasionami otrzymanymi po fazie B i C
oraz zebrać to, co jeszcze jest potrzebne do uprawy. Za odpowiednie
przygotowanie otrzymuje się 10 punktów.
 
Uprawa
Nadszedł czas, aby zespoły zasadziły nasiona, umieszczając je w odpowiedniej
ziemi i podlewając tak często, jak to konieczne. Pamiętaj, aby uczniowie trzymali
się kalendarza pomagając nasionom rosnąć i poproś o zrobienie zdjęć ich
postępów. Mikrogródek gotowy i umieszczony tam, gdzie postanowiono
wcześniej, zdobywa 10 punktów!
 
Bądź odpowiedzialny!
Drużyny są teraz rodzicami/opiekunami skrzynek ogrodowych. Nie mogą o nich
zapomnieć! Muszą się o nie troszczyć!
 

Nadszedł czas, aby przydzielić punkty każdej drużynie: użyjcie tej samej tabeli!
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Zakończenie gry w multichallenge!

Każdy z etapów został zakończony!
POPROŚ UCZNIÓW O PODLICZENIE PUNKTÓW: MAMY WIĘC ZWYCIĘSKĄ
DRUŻYNĘ!!!!

Nagroda zostanie oficjalnie przekazana zwycięskiej drużynie, ale tak jak w
poprzednich fazach, nagroda musi być zawsze wspólna dla wszystkich graczy.  Rodzaj
nagrody zależy od nauczyciela, ale powinno to być coś znaczącego i związanego z
tematem gry. Może to być na przykład małe drzewko owocowe, które zostanie
zasadzone na szkolnym podwórku lub w pobliskim parku publicznym, zgodnie z
ustaleniami z władzami lokalnymi. 

Ceremonia sadzenia drzewa będzie świętem dla całej klasy!

Zwycięska drużyna będzie odpowiedzialna za wybór miejsca, w którym drzewo
zostanie zasadzone, a jeśli nie będzie mogło być zasadzone w szkole, będzie musiało
być wybrane inne miejsce.

Wybory zostaną następnie wyjaśnione i przedyskutowane z klasą. 
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2.Jak uczyć permakultury 
    poprzez grę
"Permakultura daje ludziom miejsce, w którym mogą być częścią rozwiązania" -
Rosemary Morrow

Permakultura pomaga nam stawić czoła większości największych problemów
świata poprzez umożliwienie nam postrzegania siebie i świata poprzez wzorce,
systemy i cykle naturalnych ekosystemów.  Na tej podstawie zaczynamy rozumieć,
jak ich naturalne projekty czynią je odpornymi. Permakultura uczy
odpowiedzialności za siebie, dając ludziom narzędzia, które umożliwiają im
znalezienie własnych rozwiązań. I o to właśnie chodzi w tej grze, o wspieranie
procesu myślenia dywergencyjnego, który pomoże uczniom generować kreatywne
pomysły i odważyć się na zbadanie wielu potencjalnych rozwiązań danego
problemu.

Gra Idealny Ogród Kuchenny wykorzystuje naukę opartą na dociekaniu, gdzie
zasady permakultury przeplatają się z zastosowaniem metod naukowych, jak
również umiejętności matematycznych i kreatywnych. Studenci zastosują je do
opracowania rozwiązań, aby z powodzeniem osiągnąć cele gry poprzez
wykorzystanie ich interpretacji zasad permakultury, które poznają na samym
początku. Wielowątkowe fazy tej gry pomogą im głębiej zrozumieć Permakulturę
poprzez zobaczenie, zmierzenie i konkretne urzeczywistnienie rezultatów.  

 12 Zasad permakultury
Źródło: https://hilltownfamilies.org/2015/05/11/learning-landscapes/
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Nauczanie permakultury poprzez lekcje w formie gier zawsze koncentruje się na
tym, aby uczeń poczuł, że jest współtwórcą i współkształtującym świat wokół
siebie. Dlatego też gra Idealny Ogród Kuchenny została zaprojektowana tak, aby
pomóc uczniom myśleć w inny sposób przez wszystkie cztery fazy. W fazie A -
Poszukiwanie Skarbów: Podróż do magicznego świata permakultury - uczniowie są
zachęcani do zaangażowania się w naturę w sposób, który będzie dla nich
zabawny. Wizyty i zabawy na permakulturowej farmie lub ziemi pozwolą im
bezpośrednio zobaczyć permakulturę w praktyce. Pogodzą się z wiedzą, że istnieją
alternatywne sposoby uprawy żywności i że istnieją praktyki agroekologiczne,
które mogą zastąpić intensywne rolnictwo. Jest prawdopodobne, że na innych
lekcjach mogli zetknąć się z faktem, że intensywne rolnictwo w dużym stopniu
wykorzystuje pestycydy i fungicydy oraz inne metody, które są destrukcyjne dla
środowiska. 

Dowiedzą się na nowo, że intensywna monokultura produkuje jedną trzecią emisji
gazów cieplarnianych (https://www.nature.com/news/one-third-of-our-
greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708) i niszczy
różnorodność i ilość mikroorganizmów, które pomagają utrzymać żyzność gleby.
Gra pomoże im nauczyć się lub nauczyć się na nowo, jak bardzo rzeczy są ze sobą
powiązane, jak intensywne rolnictwo prowadzi do erozji gleby, wzrostu
zanieczyszczenia oraz spadku populacji ryb i innych gatunków. Jednakże, poprzez
naukę ciężkich koncepcji w formie gry, wspartej narzędziami permakultury, będą
bardziej skoncentrowani w swoich możliwościach znalezienia rozwiązań.

W tym projekcie, który zawiera serię trudnych i pełnych wiedzy etapów, będą oni
uczestniczyć w działaniach, które pozwolą im wyobrazić sobie, jak rozwiązać
globalne problemy, a następnie zrealizować ogród w harmonii z naturą. Znajdą
nadzieję w idei, że praktyki rolnictwa regeneracyjnego takie jak Permakultura
mogą budować społeczności, które żyją we współpracy ze sobą. Poprzez modele
pracy oparte na współpracy, studenci odkryją jak permakultura lub podobne
inicjatywy regenerują planetę i zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe przy
bardzo niewielkim użyciu paliw kopalnych.

W fazie A uczniowie dostrzegą znaczenie lekcji o ekosystemach na zajęciach z
biologii i zrozumieją w sposób bardziej namacalny znaczenie bioróżnorodności w
zrównoważonym świecie. Spojrzą z innej perspektywy na zaskakujące i
skomplikowane wzajemne powiązania wszystkiego na świecie, a nawet we
wszechświecie. Głęboka nauka biologii może zainspirować przyszłych fizyków,
którzy będą zmotywowani do kontynuowania poszukiwań formuły pola
zunifikowanego. 
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W końcu historia mówi nam, że większość zmieniających życie odkryć znanych
naukowców jest napędzana przez ich ciekawość zrozumienia natury.

Obserwacja jest krytyczna w projektowaniu permakulturowym, a pokazanie
uczniom większego obrazu pomoże im zrozumieć jak działają mniejsze szczegóły.
Polując na elementy w permakulturowym gospodarstwie, uczniowie zdobędą
wiedzę na temat funkcji tych elementów i odkryją zależności między nimi. Dzięki
temu powoli będą przygotowani do zmierzenia się z ostatnim wyzwaniem gry
Idealny Ogród Kuchenny, jakim jest wyhodowanie własnego ogrodu w Fazie D.

W fazie B - Ogród kuchenny na planszy do gry - projekt płótna parcelowego
podkreśla potencjał uczniów i daje im możliwość zajęcia się globalnymi
problemami, zaczynając od stworzenia idealnego ogrodu, który sami zaprojektują.
W tym miejscu zostanie wykorzystana ich kreatywność i myślenie dywergencyjne.
Używając różnych elementów, które mogą wybierać i bawić się nimi podczas
tworzenia swoich plansz do gry, zapoznają funkcje elementów i ich wzajemne
relacje. Przy projektowaniu plansz do gry będą mieli wyznaczone cele. Cele te
odzwierciedlają problemy świata rzeczywistego: ochrona bioróżnorodności,
ochrona wody, bezpieczeństwo żywnościowe i rozwiązanie problemu globalnego
ocieplenia. Wyzwaniem dla nich jest znalezienie rozwiązań poprzez połączenie
elementów i zastosowanie tak wielu zasad permakultury, jak tylko mogą.
Ostatecznie, uczniowie zdadzą sobie sprawę, że w splecionej sieci życia,
rozwiązanie jednego z tych celów przyniesie również rozwiązania dla pozostałych.

W permakulturze chodzi o odbudowanie naszego utraconego związku z ziemią, o
to, jak ona nas żywi i jak podtrzymuje bioróżnorodność, jeśli o nią dbamy. Bez
odniesienia do ziemi nie mamy powodu, by o nią dbać. Dlatego tak ważne jest,
aby uczniowie rozpoznawali rośliny i byli zafascynowani siłą drzemiącą w
roślinach. 

W fazie C - Zagrajmy w karty ... w ogrodzie - symulacja uprawy poprzez talię kart,
będą mogli nie tylko zidentyfikować rośliny, ale także odkryć ich zdrowotne
właściwości i nauczyć się jak je uprawiać. Nauka uprawy roślin jest o krok bliżej do
stawienia czoła nadchodzącym zagrożeniom bezpieczeństwa żywnościowego.
Zrozumienie dynamiki pomiędzy roślinami poprzez Talię Kart pomoże uczniom
ukończyć ich projekt Parcel Canvas lub planszę do gry. Nauczanie permakultury
poprzez grę Idealny Ogród Kuchenny ma również na celu wypełnienie luki
pomiędzy książką ogrodniczą lub badaniami internetowymi a prawdziwym
ogrodem. 
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Nacisk na praktyczne ogrodnictwo w fazie D - Mikro Ogród Kuchenny -
Laboratorium - jest zatem idealny dla uczniów, aby nauczyć się praktycznych
umiejętności w zakresie odporności. Nie tylko nauczą się uprawiać żywność, ale
także zrozumieją, jaki wpływ ma to na rozwiązywanie problemów związanych ze
zmianami klimatu i bezpieczeństwem żywnościowym.

Edukacja STEAM jest promowana w celu przygotowania umiejętności na miarę XXI
wieku. 
Dzięki permakulturze zintegrowanej ze STEAM, jak to zostało przedstawione w tej
czteroetapowej grze z wieloma wyzwaniami, uczniowie są przygotowani do
myślenia naukowego, etycznego i kreatywnego. Są to rodzaje kompetencji, które
będą odporne na szybko zmieniający się świat, który jest przed nimi.
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3.Jak uczyć podejścia STEM przez
grę

Jak stwierdził Burke (2017) permakultura jest zwykle spotykana w środowisku
edukacyjnym jako opis jej filozofii, jako narzędzie projektowe i tym podobne.
Rzadko można ją znaleźć jako pedagogikę samą w sobie lub jako edukacyjne
narzędzie projektowe. Cały projekt LivingSTEM i gra Idealny Ogród Kuchenny
(Produkt Intelektualny 4) ma na celu zmianę tego status quo. Gra prezentuje
zarówno wymiary permakultury, które identyfikują istniejące aspekty współpracy
pomiędzy żywymi gatunkami, jak i jej koncepcje zakorzenione sprawiedliwości
żywnościowej. Zostało to trafnie wyrażone przez Elizabeth Henderson, długoletnią
działaczkę na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako: 
"przekonanie, że zdrowa żywność jest prawem człowieka, więc każdy ma nieodłączne
prawo do dostępu do zdrowej, świeżej żywności" (Henderson, n.d.).

oraz Hayes i Carbone (2015), którzy posuwają się o krok dalej mówiąc, że: 
"koncepcja sprawiedliwości żywnościowej dostosowuje się do celów sprawiedliwości
społecznej, która wymaga uznania praw człowieka, równych szans i sprawiedliwego
traktowania" (Hayes & Carbone, 2015, para. 1).

W niedawnym studium przypadku Luna i inni autorzy (2018), rozważając powyższe
i wdrażając miejski projekt permakultury/rolnictwa, dochodzą do wniosku, że
bezgraniczne możliwości programowe pojawiają się podczas badania przyczyn
pedagogiki permakultury, choć powinniśmy pamiętać, że projekt był realizowany
na poziomie szkoły średniej. 

Gra "Idealny ogród kuchenny" dla dzieci w wieku 10-14 lat ze wszystkimi jej
fazami A-D, jak opisano wcześniej, skłania uczniów w zabawny sposób do takich
kroków jak bycie dokładnym, bycie krytycznym obserwatorem i umiejętność
systematycznego rejestrowania w zorganizowany sposób tego, co zostało
zaobserwowane, aby wyciągnąć wnioski. 

Są to podstawowe, fundamentalne, początkowe kroki w większości metod
eksperymentalnych związanych z niektórymi naukami STEM, takimi jak inżynieria,
technologia i nauki ścisłe oraz w mniejszym stopniu matematyka.  Poniżej
przedstawiamy w formie graficznej, jakie działania związane z STEM promowane
są w poszczególnych fazach gry. Na poniższym wykresie powtórzono niektóre
czynności związane z nauką przedmiotów STEM. 

24
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Jest to uzasadnione i mile widziane, ponieważ wpisuje się w istotę reformy
programu nauczania STEM, opartej na wzajemnych powiązaniach między
przedmiotami. Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka są połączone w
edukacji STEM w przewody, które pokazują "funkcjonalny związek między każdym
z nich" (Kuenzi, 2008; McNeil, 1990).
Różne kolory wskazują, które działania są zaawansowane w ramach której fazy:

*Pomarańczowy da fazy A, *Zielony dla fazy B, *Niebieski dla fazy C, *Żółty dla fazy D

Gra, poprzez powiązane z nią działania STEM, rozwija równolegle miękkie i twarde
umiejętności uczniów, takie jak rozwiązywanie problemów, kreatywność,
krytyczne myślenie i kultywuje ciekawość uczniów poprzez obserwację i działania
praktyczne; zwiększa świadomość i wiedzę na temat znaczenia umiejętności życia
codziennego, takich jak zarządzanie czasem i samoorganizacja. 
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Wszystko to może rozkwitnąć tylko w środowisku, w którym pracownicy oświaty z
zadowoleniem przyjmują innowacyjne metody nauczania.

Umiejętności:

Umiejętności twarde STEM

plan działania

26

Umiejętności miękkie STEM

matematyka ogólna matematyka apliakcyjna

budowanie i konstruowanie

projekt

rozwiązywanie problemów współpraca

myślenie krytyczne

kreatywność
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4.W jaki sposób korzystanie z
kart będzie wspierać realizację
Idealnego Ogrodu Kuchennego

Aby zrozumieć użycie Talii Kart i jej rolę w tej grze, ważne jest, aby zrozumieć, jaki
proces wspiera. Talia Kart jest narzędziem, które jest używane przede wszystkim w
procesie aranżacji ogrodu permakultury pod względem związków roślin i
lokalizacji w ogrodzie. Jest to część projektu permakultury.

Projekt permakultury
Projektowanie jest jednym z najważniejszych aspektów budowania ogrodu
permakulturowego. W istocie, to właśnie poprzez naśladowanie naturalnych
systemów możemy zorganizować ogród w najbardziej efektywny sposób. Chodzi o
to, aby wykorzystać naturalne zasoby i naturalne mechanizmy, które pomogą nam
uzyskać większe plony i zdrowszy ogród, zamiast postępować wbrew naturze, aby
sztucznie uporządkować uprawy, jak ma to miejsce w tradycyjnym rolnictwie
produkującym na masową skalę. Różnorodność i mnogość małych ekosystemów,
jak również sprzyjanie naturalnym relacjom symbiotycznym są kluczem do
stworzenia silnego, odpornego ekosystemu.

Ten projekt opiera się na obserwacji elementów, które chcemy w naszym ogrodzie
i jak najlepiej je rozmieścić, aby czerpały jak najwięcej korzyści ze siebie
nawzajem i z zasobów naturalnych, takich jak nawadnianie, krajobraz, gleba, cień
lub ekspozycja na słońce, inne rośliny, wsparcie itp.

Projekt idealnego ogrodu kuchennego to w zasadzie ten sam proces na mniejszą
skalę. Wymaga to również wizualizacji różnych elementów, które można umieścić
w ogrodzie i ich interakcji w celu zaprojektowania najbardziej korzystnych i
wydajnych kombinacji roślin. Identyfikacja wzajemnie korzystnych par elementów
jest kluczowa, jeśli chcemy zbudować dobrze prosperujący system, który jest tak
samowystarczalny, jak to tylko możliwe.
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Stworzyliśmy narzędzie, które pozwala na fizyczną wizualizację roślin, ich potrzeb
i korzyści z nich płynących, to może ułatwić studentom naukę podczas gry.

Dlaczego talia kart? 
Talie kart to grywalizacyjny sposób na wizualizację potencjalnego ogrodu w jego
najprostszej formie. 
Każda karta dostarczy informacji, które mogą być przydatne przy wyborze uprawy.
Każda z tych kart produkcji jest również sparowana z jej towarzyszem konsumpcji.
W ten sposób uczniowie mogą dowiedzieć się, jak uprawiać swoje ulubione
jedzenie, ale także jakie korzyści może im ono przynieść. 
Informacje zawarte na stronie produkcyjnej kart są następujące:

Na górze widzimy numer karty,
jak również kolor, który daje
nam rodzinę elementu (nasiona,
owoce, itp.).

Następnie mamy sekcję z
wizerunkiem rośliny, jej
łacińską i pospolitą nazwą oraz
mały opis rodzaju rośliny, jaką
jest: dwuletnie, jednoroczne,
itp.

Następnie dochodzą wszystkie
informacje o tym gdzie, jak i
kiedy wysiewać rośliny:
nasłonecznienie, podlewanie,
miesiące siewu, miesiące
plonowania, rodzaj potrzebnej
gleby i rodzaj regionów, w
których dobrze się rozwija.

Na dole karty widzimy sekcję
zawierającą numery kart
najlepszych kumpli. Oznacza to
rośliny, z którymi ta roślina
będzie się najlepiej rozwijać,
jeśli zostanie posadzona razem
lub blisko niej.
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Wszystkie podstawowe informacje niezbędne do wyboru miejsca, w którym należy
posadzić daną roślinę, są dostępne w sposób podsumowany na kartach.

Karty te pozwolą w prosty, wizualny i grywalizacyjny sposób wypróbować różne
kombinacje roślin w określonej przestrzeni. Posłużą one również jako podstawa do
zrozumienia sposobu, w jaki różne elementy są ze sobą powiązane w ogrodzie i
jak mogą one wzajemnie na siebie wpływać. 

Uczniowie będą mogli zorganizować karty/rośliny tak, jak uważają to za przydatne,
a także będą mieli różne sposoby pracy w zespole, by połączyć karty i wyobrazić
sobie nowe projekty. 

Oczywiście, prawdziwe projektowanie permakulturowe na dużą skalę wymaga
doświadczenia i wielu informacji. Wiele czynników składa się na ten rodzaj
projektowania i ważne jest również, aby zdać sobie sprawę, że projekt może
wymagać rewizji i że jest to długi proces obserwacji, prób i błędów. 

Karty LivingSTEM są zabawnym i użytecznym narzędziem w budowaniu wiedzy
uczniów na temat roślin z praktycznego, naukowego i żywieniowego punktu
widzenia. Mogą być użyteczne nie tylko w nauce permakultury, ale także w wielu
innych działaniach edukacyjnych STEM, które mogą znaleźć wzmocnienie w
kreatywnych i wizualnych narzędziach.
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5. Zalecenia dotyczące
prawidłowej realizacji gry

Wskazówki dotyczące komunikacji
Ważne jest, aby przekazać uczniom, że będą uczestniczyć w grze z wieloma
wyzwaniami, a nie w szkolnych zajęciach czy laboratoriach! Jak w większości
poważnych gier, drużyny składają się zawsze z tych samych osób od początku do
końca gry. Drużyna uzyska wyniki oparte na tym, co robi! Organizacja gry powinna
być zaplanowana na jeden lub dwa miesiące, każda faza na tydzień lub dwa.
Wtedy nauczyciele przekonają się, że przydatne jest zapisywanie punktów
zdobytych przez drużyny na tablicy wyników!
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A

B Rywalizacja czy wzmocnienie?
Rywalizacja jest częścią gry i z pewnością jest bodźcem do zaangażowania graczy.
Nasza gra posiada również system punktacji. Oczywiście, musi istnieć zdrowe
współzawodnictwo, w którym gracze stawiają sobie wyzwania, aby znaleźć
najlepsze rozwiązania, nie po to, aby zapewnić sobie przewagę nad innymi, ale
aby zrobić wszystko w najlepszy możliwy sposób.  Każdy etap będzie miał nagrodę
dla wszystkich drużyn. Nagroda musi być zorganizowana na czas przez nauczycieli.
Nagroda za fazę A będzie zależała od tego, co oferuje miejsce poszukiwania
skarbu. Niektóre propozycje zostały już podane, ale nauczyciel może uzgodnić
inne rozwiązania z właścicielem/zarządcą miejsca. Podobnie, po fazie B i C, w
której uczestnicy otrzymają odpowiednio ziemię i nasiona, które zostaną
wykorzystane w fazie D, nauczyciel powinien odpowiednio wcześnie
zorganizować, co zostanie rozdane, biorąc pod uwagę ilości, które będą potrzebne
w mikroogrodach, które uczniowie będą przygotowywać. Nagroda końcowa będzie
również zależała od tego, co szkoła będzie w stanie zorganizować. Zwycięski
zespół zostanie wezwany do większej odpowiedzialności, do zrobienia czegoś
więcej, w celu przekazania informacji, że zaangażowanie jest pozytywne! Bardzo
ważne jest, aby nikt nie czuł się przegrany, ale wszyscy byli zwycięzcami,
ponieważ ukończyli wszystkie wyzwania! Miło będzie również zorganizować
ceremonię wręczenia nagród. Wszystkie zespoły powinny zostać poproszone o
wystąpienie i opowiedzenie o swoich doświadczeniach i osiągnięciach!
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położyć nacisk na Ósmą Zasadę: INTEGRUJ RACZEJ NIŻ SEGREGUJ, aby ułatwić
powiązanie projektu permakultury z ich lekcją o ekosystemie. Ósma zasada
permakultury koncentruje się na znaczeniu bioróżnorodności. Omawia ona
różne rodzaje relacji, które łączą elementy ekosystemu, koncentrując się na
tym, jak rośliny, zwierzęta i ludzie mogą czerpać korzyści z tych relacji.  
dogłębnie zrozumieć i być w stanie wyjaśnić, że poprzez właściwe
rozmieszczenie roślin, zwierząt, budowli ziemnych i innej infrastruktury
możliwe jest osiągnięcie wyższego stopnia integracji i samoregulacji bez
potrzeby ciągłego udziału człowieka. Edukator może również zwrócić się o
pomoc do gospodarza permakultury w gospodarstwie, w którym odbędzie się
poszukiwanie skarbów.  
być w stanie podać odpowiednie przykłady: jak sadzenie towarzyszące trzech
sióstr wyjaśnione w IO6 Video Concepts, inne przykłady mogą być poznane z
gospodarstwa permakulturowego.
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przeprowadzenie kursu odświeżającego lub wprowadzającego w temat
ekosystemu, aby zintegrować w tej grze naukę uczniów w zakresie STEM. 
przeprowadzenie lekcji na temat 12 zasad permakultury (patrz załącznik V)
dostosowanych do wieku uczniów. 

Odświeżenie podstaw permakultury
W przypadku braku kompetentnego wsparcia z zewnątrz, nauczyciele są
proszeni o : 

Zaangażowanie partnerów i interesariuszy 
Współpraca z zewnętrznymi partnerami posiadającymi określone kompetencje w
celu lepszego wdrożenia gry może mieć duże znaczenie dla szkół, szczególnie w
fazie A, gdzie zaangażowanie stowarzyszenia zarządzającego terenami
permakultury jest bardzo mile widziane. Biorąc pod uwagę, że nie jest oczywistym,
aby nauczyciel posiadał umiejętności permakulturowe, zaangażowanie eksperta
może być bardzo użyteczne zarówno we wprowadzeniu gry do klasy, jak i w
podkreśleniu głównych koncepcji, które mają być przekazane poprzez taką grę.
Dodatkowo, weź pod uwagę, że w fazie A mogą uczestniczyć rodzice uczniów.

D

Zalecenia dotyczące fazy wewnętrznej i zewnętrznej
Faza A będzie miała charakter zewnętrzny, dlatego ważne jest, aby
zorganizować ją na czas, sprawdzając również prognozy pogody oraz stosując
się do wszystkich wskazówek i zaleceń zawartych w podręczniku projektu
Living STEM, zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu i bezpieczeństwa.
Zajęcia w pomieszczeniach będą odbywały się zgodnie z wewnętrznymi
zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkołach!

C
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W fazie B można wprowadzić zmiany w projekcie ogrodu, które mogą być
również wykonane przy użyciu oprogramowania do projektowania
graficznego. W tym przypadku, uczniowie będą musieli odtworzyć zarówno
tablicę reklamową, jak i elementy, które mają być umieszczone w środowisku
oprogramowania.  

Warianty gry 
Fazy gry mogą być również realizowane z pewnymi wariacjami.
 
Ogólnie rzecz biorąc, można dodać ramy czasowe: ustal terminy, ale pozwól
na elastyczność w czasie, którego uczniowie potrzebują na każdym etapie.
Unikaj sztywnego podejścia do czasu, aby zapewnić "integrację" uczniom z
zaburzeniami typu "dysfunkcje-" lub uczniom o różnych sposobach uczenia się,
którzy często potrzebują więcej lub mniej czasu na przetworzenie instrukcji.  
 
Poszukiwanie skarbów może być kontynuowane poprzez polowanie na zasady
permakultury. Jeśli uczniowie zostali wcześniej zapoznani z 12 zasadami
permakultury, wyzwaniem jest odnalezienie ich w rzeczywistym użyciu lub
zastosowaniu w permakulturowym lub ekologicznym gospodarstwie (lub
ogrodzie, jeśli nie ma dostępnego gospodarstwa).  Kiedy uczniowie/uczennice
są w stanie je zidentyfikować i wyjaśnić, jak działają, ich zespół otrzymuje 25
punktów. 
Przykład: Zasada 6: Nie produkuj odpadów Czy potrafisz znaleźć, w jaki sposób
natura naturalnie poddaje się recyklingowi? W jaki sposób to robi? Kto bierze
udział w tym procesie? Jasne wyjaśnienie tego jest warte 25 punktów!  LUB W tym
gospodarstwie permakulturowym, jak permakulturyści stosują tę zasadę? Czy
widzisz zbiorniki na wodę deszczową? Czy mają grzęzawiska? Zapytaj ich, co to
jest i jak działa. A co z ogrodem warzywnym? Jak odbywa się recykling, ponowne
wykorzystanie i redukcja? Wskazówka: Czy ściółka zmniejsza zapotrzebowanie na
wodę lub eliminuje stosowanie zewnętrznych nawozów do warzyw w ogrodzie?  
 

G

Przeprowadzenie gry w warunkach "wewnętrznych"
W przypadku, gdy gra odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych (w tym podczas
blokady Covid19), ekscytujące dla uczniów może być rozegranie fazy B, C i D w ich
domach, z udziałem rodzeństwa, a nawet z udziałem rodziców. Będzie to okazja
do rodzinnej refleksji nad klimatem i kwestiami społecznymi. Możliwe jest także
wykorzystanie oprogramowania, w którym uczniowie mogą wirtualnie
współtworzyć swój projekt.

F
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Solo (samemu): każdy uczeń ma talię kart produkcji i możliwość posiadania
własnej gry planszowej (wszyscy uczniowie mają tę samą grę planszową, aby
zwiększyć liczbę sprytnych skojarzeń) ma dostęp do całej talii, a na koniec
liczą punkty. Uczeń, który ma największą liczbę punktów, wygrywa. 
Wszyscy: Wszyscy uczniowie biorą udział w tworzeniu jednej gry planszowej.
Jest tylko jedna talia kart. Uczniowie mogą podzielić grę planszową na strefy,
w których będą budować ogród w zespołach. Muszą skoordynować swoje
działania z innymi drużynami, aby wybrać najlepsze kombinacje. Obliczana
jest liczba punktów każdej drużyny. Dodatkowe punkty są przyznawane obu
drużynom, jeśli uda im się nawiązać relacje najlepszych kumpli pomiędzy
strefami.

Przed rozpoczęciem nauczyciele mogą zaproponować uczniom, aby:
obejrzenie kilku filmów w poszukiwaniu inspiracji zrobienie notatek z
potrzebnego materiału: https://www.youtube.com/watch?v=j8ljkjwIwes 
przeanalizować idealny ogród kuchenny opracowany w fazie C i uzasadnić
ustnie podział na grupy tych konkretnych roślin, które zostały uznane za
odpowiednie
Do zasad można również dodać kolejne trudności, w tym stworzenie
mikroogrodu w ciągu X godzin (nauczyciele powinni wziąć pod uwagę
obecność uczniów z trudnościami przed ustaleniem tej liczby X). Na przykład
uczniowie mogą zostać poproszeni o :

Zwizualizuj elementy świata roślin znalezione podczas poszukiwania skarbów
i wymienić co najmniej 8-10 do uprawy w mikroogrodzie w ciągu 10 (lub
więcej) minut i bezbłędnie je nazwać. 
 Wymień wszystkie wymagania dla każdego z elementów w ciągu 20 (lub
więcej) minut (np. słońce, gleba, woda itp.).   
Podsumuj co najmniej jedną funkcję dla każdego elementu i co najmniej 3
zależności między wybranymi elementami w ciągu pół godziny (lub więcej).  

Umiejętność ustnego uzasadnienia w ciągu 15 minut (lub więcej) grup
roślin uznanych za odpowiednie z fazy C i ponownego rozważenia
wybranych.

Faza C może być rozgrywana w różnych konfiguracjach: 

Dla fazy D: 

1.

2.

(Zasada 2) 
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Bądź w stanie naszkicować grow box, kroki, które należy wykonać, aby go
zbudować, nie popełniając błędów w obliczeniach w ciągu półtorej
godziny (lub więcej).
Przedyskutować z rówieśnikami idealny rozmiar skrzynki.

Być w stanie stworzyć realistyczny kalendarz pokazujący zadania, daty i
osoby z zespołu odpowiedzialne za rozwój roślin/ warzyw/ i/lub owoców
itp. Lub być w stanie znaleźć gotowy kalendarz w Internecie, nawet jeśli
wymaga on modyfikacji w ciągu 1 godziny (lub więcej).

Przedyskutuj z rówieśnikami, gdzie można znaleźć to, co niezbędne, a co
nie jest jeszcze dostępne, wydając minimum lub nie wydając żadnych
pieniędzy w ciągu 10 minut (lub więcej)

Umiejętność zasiania nasion w ciągu 1 godziny (lub dłużej)

Oceń dotychczasową pracę (wszystkie poprzednie kroki) pod względem
realistycznych ram czasowych, realistycznych zasobów, możliwości
zastosowania szkicu i kombinacji roślin, oferując najlepsze rozwiązanie
dla wyzwania, które Twój zespół postanowił rozwiązać
Zadbaj o swoją doniczkę, dopóki nie wyda owoców.

(Zasada 3)

(Zasada 5)

(Zasada 7)

(Zasada 8) 

(Zasada 9)
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Na koniec fazy B lub fazy C zespoły zaprezentują w klasie swoje plansze do
gry i wyjaśnią, w jaki sposób można rozwiązać wybrany "scenariusz".

Wzmocnienie nauki
Warto byłoby przeprowadzić kolejne etapy i pogłębić wiedzę uczniów na
temat STEAM i permakultury, na przykład:
Zapewnij klasie czas na omówienie ich doświadczeń związanych z
poszukiwaniem skarbów po kilku tygodniach, aby określić zachowanie nauki i
kultywować zdobytą wiedzę. Może to być otwarta dyskusja, improwizowane
prezentacje lub zaplanowane prezentacje, które pozwolą uczniom
zaprezentować zdobyte doświadczenie.  Przykład: "Nic w przyrodzie nigdy się
nie marnuje". Zrozumienie tego w sposób holistyczny przekłada się również na
radość z nauki, ponieważ uczniowie odkrywają wtedy mikroorganizmy, które
sprawiają, że tak się dzieje. Z etycznego punktu widzenia poznają oni
jednocześnie siłę małego nawet działania; zrozumieją, docenią i uszanują
wszystkie istoty bez względu na rozmiar, kolor czy wygląd. Z matematycznego
punktu widzenia zrozumieją, że w garści zdrowej gleby znajdują się biliony
organizmów żywych.

H



LOTS = Umiejętności myślenia niższego rzędu <-> Umiejętności myślenia wyższego rzędu = HOTS

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Jego
treść i materiały odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

I Cele edukacyjne
Weź pod uwagę najnowszą taksonomię Blooma, jak pokazano poniżej (tutaj jej
wizualizacja cyfrowa). Została ona uznana za istotną dla fazy D, która łączy w
sobie całą wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane w poprzednich fazach A,
B i C. 
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