
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.

Talia 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 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 dotyczącej uprawy:

Talia kart



Wszystkie podstawowe informacje niezbędne do wyboru miejsca, w którym należy
posadzić daną roślinę, są dostępne 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. 
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