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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Uprawa roślin do wykorzystania w gotowaniu, projektach sensorycznych i rękodziele 

Początek: źródła wsparcia dla uprawy roślin na terenie szkoły 
Cel: Wszyscy uczniowie czerpią korzyści z ekscytacji, jaką jest obserwowanie, jak roślina wyrasta z nasion, a także jedzenie lub używanie jej produktów. 
 
Niezależnie od tego, czy posiadasz pełnowymiarową działkę, kilka doniczek czy miejsce do uprawy roślin w domu, możesz wprowadzić żywy świat do programu 
nauczania.  
 
Na zewnątrz: najprostsze warzywa do uprawy z uczniami to bób na wiosnę na letnie zbiory - a następnie badanie łańcucha pokarmowego, gdy biedronki i ich larwy 
są zajęte zjadaniem mszyc, które zasiedlają rośliny bobu. 
W pomieszczeniach zamkniętych: groszek na sałatki można uprawiać przez cały rok. 
 
Truskawki są prostym owocem do uprawy i będą rosły na zewnątrz, na słonecznym parapecie lub w wiszącym koszyku, ale zrób też miejsce na łatwe do uprawy 
owoce wieloletnie, takie jak maliny i jeżyny, aby uczniowie mogli "szukać" jedzenia na terenie i używać go w kuchni. 
 
Wiele z podręczników Pappus Learning Springboards zawiera ćwiczenia związane z uprawą lub wykorzystaniem owoców i warzyw.  Zapoznaj się z nimi: 
 
Creative Arts Learning Springboards: 

• Orkiestra warzywna 
• Arcimboldo 

Design Technology Learning Springboards: 
• Hydroponika 
• Uprawa grządku keyhole 
• Kwiaty jadalne 
• Technologia żywności 
• Gotowanie z roślinami 
• Uprawianie własnych materiałów rzemieślniczych 

History Learning Springboards: 
• Rośliny pastewne 

Literacy Learning Springboards: 
• Umiejętność posługiwania się pakietem nasion 

Maths Learning Springboards: 
• Obsługa danych dotyczących szerokiej gamy ziaren 

PSHE Learning Springboards: 
• Zbierz to, co zasiałeś 

Science Learning Springboards: 
• Zapylanie 
• Rozbiór bobu 

Materiały: 
W Anglii, Kampania RHS na rzecz Szkolnych 
Ogrodów jest najbardziej użytecznym, 
autorytatywnym źródłem dla nauczycieli, które 
pomaga im włączyć rośliny do programu 
nauczania.  
 
Uprawa może być bardzo prosta, wewnątrz 
lub na zewnątrz, a w Internecie można znaleźć 
wiele pomocy. Strona RHS Campaign for 
School Gardening jest źródłem wiedzy, porad 
i sezonowych planów lekcji dla wszystkich 
grup wiekowych. 
 
W szerszej społeczności szkolnej znajdują się 
również osoby dorosłe, które są zapalonymi 
ogrodnikami działkowymi lub domowymi. 
Dowiedz się, czy ktoś jest chętny poświęcić 
trochę swojego czasu, aby wesprzeć szkolne 
działania związane z uprawą i/lub prowadzić 
pozaszkolny klub uprawy.  
 
Kluczowe słownictwo: nielimitowany! 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Zabawa 
ü Zaangażowanie 
ü Agencja 
ü Zrozumienie świata przyrody i naszego 

ludzkiego w nim miejsca 

 

RHS school gardening 


