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„Noc letnia czeka cierpliwie,

WSTĘP

czy księżyc spłynie, zabrzęknie, czy zejdzie ulicą Grodzką w dół,
On się srebliwie rozpływa w rosie porannej, w zapachu ziół.
Jest pięknie! “
(J. Czechowicz,Źródło: Poemat o mieście Lublinie frag.)

Dzieci najlepiej przyswajają wiedzę o otaczającym ich świecie poprzez obserwację i działanie. Nie ma
piękniejszej drogi w edukacji niż ta, która oferuje nam bezpośredni kontakt uczniów z przyrodą, gdzie te procesy
zachodzą jednocześnie. Dlatego Rousseau pisał „Zrób z ucznia swego uważnym na zjawiska przyrody a wkrótce
uczynisz go ciekawym”. Poprzez kontakt z przyrodą uczniowie lepiej rozumieją otaczający ich świat, szybciej
przyswajają nowe wiadomości, zachowują się swobodniej i spokojniej przez co łatwiej nawiązują relacje z innymi.

Kto z nas nigdy nie leżał na pachnącej ziołami kwietnej łące, nie wie czym jest prawdziwy relaks. To właśnie łąka i
ów błogostan z nią związany jest powodem do rozwijania u dzieci kreatywności, wyobraźni. Przyroda powoduje u
każdego dziecka ciekawość otaczającego świata, rozwija jego obserwację i uważność. Wpływa na koncentrację,
poprawia samopoczucie i rozpieszcza nasze zmysły.

Chcemy zatem, aby nasze szkolne klasy zapachniały

naturalnym aromatem łąki: ziół, kwiatów, pyłków i wiosennych zdrowych warzyw.

W ramach innowacji uczniowie poprzez aktywne działanie, jak założenie klasowych ogródków zielnych,
poznają proces uprawy, wzrostu i pielęgnacji roślin. Będą mieli też okazję, nabyć wiedzy ekologicznej i
prozdrowotnej w ramach grupowych spotkań, wycieczek i warsztatów. Naszym celem jest pokazanie piękna

przyrody, która skrywa w sobie nie tylko moc żywiołów, ale i siłę ziół, miodu, naturalnych produktów, których
bogactwa tak bardzo nam brakuje w codziennej diecie. Chcemy pokazać uczniom, jak smaczna potrafi być flora, czy
to w postaci czosnku niedźwiedziego, dodanego do sałatki, czy aromatycznych herbat kwiatowych. Oregano,
tymianek, pokrzywa, szczaw, rozmaryn, mięta, szałwia, lubczyk, koper są przecież na stałe wpisane już w naszą
codzienną dietę. Nasi uczniowie często przejawiają deficyty w zakresie właściwego zdrowego odżywiania się. Wielu
z nich cierpi na wybiórczość pokarmową, albo musi stosować specjalne diety. Zioła podnoszą walory smakowe wielu
potraw i stanowią dodatek, który może zachęcić tzw. „Tadków Niejadków” do spożywania zdrowych zielonych
sałatek, surowych warzyw czy zup. W ramach innowacji uczniowie będą kształtowali swoje umiejętności kulinarne i
samoobsługowe podczas przygotowania różnorodnych dań z użyciem ziół. W trakcie realizacji innowacji uczniowie
będą mogli również dostrzec pozytywny wpływ ziół na nasze zdrowie, zarówno w zakresie medycyny naturalnej, jak
i kosmetologii. W ramach warsztatów wykonają świece ziołowe i ziołowe mydełka, co będzie dla nich z całą

pewnością wspaniałym doznaniem polisensorycznym i arteterapeutycznym.

CE L E I NNOWAC JI PE DAGOGI CZNE J

„NIEZŁE ZIÓŁKA”

Zapoznanie uczniów z procesami: uprawy, wzrostu, pielęgnacji warzyw oraz ziół poprzez założenie w klasach kącików

przyrodniczo-badawczych (kąciki warzywno - ziołowe).
Zapoznanie uczniów z budową roślin, rodzajami, nazwami ziół i warzyw oraz miejscem ich występowania (środowisko
naturalne, pola i ogródki warzywne)
Wzbogacenie wiedzy na temat otaczającej przyrody poprzez obserwację przyrodniczą i zmysłowe doznania – zajęcia
kulinarne i zajęcia kreatywne.
Zapoznanie uczniów z możliwościami zastosowania ziół w różnorodnych branżach farmaceutycznej, spożywczej, tekstylnej.
Profilaktyka zdrowia w zakresie zdrowego odżywiania się.

Stwarzanie uczniom warunków do eksperymentowania i samodzielnego odkrywania zjawisk przyrodniczych w ramach
warsztatów.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów poprzez założenie zielników z opisem roślin.
Rozwijanie u uczniów samodzielności, sprawczości, poczucia własnej wartości i motywacji.

Rozwijanie u uczniów poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego poprzez kontakt z przyrodą w ramach wycieczek i wyjść
grupowych.

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA UZYSKANE W RAMACH
PRZEPROWADZONEJ INNOWACJI
UCZEŃ:
Rozpoznaje i nazywa poszczególne rośliny w tym zioła, kwiaty, warzywa;
Potrafi przygotować miejsce uprawy;
Zna etapy rozwoju roślin;
Wie, co potrzebne jest roślinom do życia;
Potrafi wykorzystać zioła i warzywa do przygotowania prostych posiłków kanapek, sałatek, surówek oraz zdrowych napojów;
Wdraża się do zjadania warzyw na surowo;
Pamięta o zachowaniu zasad higieny tj. mycia rąk i produktów przed spożyciem;
Dostrzega piękno przyrody i zmiany w niej zachodzące w poszczególnych porach roku;
Prowadzi zabawy badawcze
Wie, że ogród jest miejscem życia roślin, ptaków, owadów i małych żyjątek;
Rozumienie potrzeby relaksu i odpoczynku w kontakcie z przyrodą;
Odczuwa radość z możliwości eksperymentowania i działania;
Poszukuje wiedzy o świecie;

WAR U NKI R EAL I ZAC JI I NNOWAC JI
GRUPA DOCELOWA


W innowacji „Niezłe ziółka” wezmą udział uczniowie oddziałów: ORW i Szkoły Podstawowej w ZPSWR w Cieszynie

CZAS TRWANIA INNOWACJI



W drugim semestrze roku szkolnego 2021/ 2022 autorzy innowacji przeprowadzili niektóre działania prognostyczne, mające na celu
wykazanie zainteresowania uczniów tematyką roślin, nowalijek , ziół . W ramach tych działań zauważono zaangażowanie uczniów w
zajęcia kulinarne oraz zajęcia związane z tematyką ziół i ich szerokim zastosowaniem w życiu codziennym. Mając na względzie
zainteresowania i potrzeby uczniów powstała w ramach współpracy koncepcja stworzenia innowacji. Powyższa innowacja będzie
prowadzona w terminie od 1.05.2022 do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023.

METODY I FORMY PRACY


W czasie prowadzenia innowacji będą wykorzystywane następujące metody:



oglądowa,



słowna,



praktycznego działania, zadań stawianych do wykonania,



samodzielnego dochodzenia do wiedzy,



zabawowo-twórcza, zadaniowa,



Dobór określonych metod zależy od treści przekazywanych uczniom. W celu uatrakcyjnienia zajęć często łączy się kilka metod na jednym
zajęciu.



Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa, zespołowa, zajęcia i warsztaty.

PROGR AM I NNOWAC JI
W ramach realizacji innowacji „Niezłe ziółka” planowane są następujące cykle,
określające poszczególne obszary działań:
1. Niezłe ziółka na polach, łąkach i nie tylko – cykl poznawczo – krajoznawczy
2. Niezłe ziółka od kuchni – cykl zajęć kulinarnych
3. Kreatywne niezłe ziółka - cykl zajęć plastyczno – technicznych

W RAMACH CYKLU „NIEZŁE ZIÓŁKA NA POLACH,
Ł Ą K A C H I N I E T Y L KO ” P L A N O WA N E J E S T:
1.

Przeprowadzenie w poszczególnych oddziałach zajęć o charakterze poznawczym, edukacyjnym, dotyczących tematyki
ziół, roślin mających wpływ na naszą zdrową dietę oraz sposobów ich zastosowania.

2.

Udział uczniów w warsztatach przygotowania odpowiedniego podłoża, siania nasionek i sadzenia cebulek roślin i ziół.

3.

Założenie przez uczniów kącików przyrodniczych ( zielników) w poszczególnych oddziałach.

4.

Trening dbania o rośliny w klasie i szkole, dyżury podlewania.

5.

Obserwacja przyrodnicza połączona z rozpoznawaniem i poszukiwaniem określonych roślin, ziół występujących w ich
naturalnym środowisku (np. łąka, las) oraz miejsc związanych z ich uprawą i sprzedażą ( np. ogródki, warzywniaki,

stragany)
6.

Przygotowanie przez uczniów albumów z prezentacją ziół, kwiatów polnych z krótkim opisem.

7.

Wycieczka do muzeum p.n. Beskidzki Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, w ramach której uczniowie zapoznają się
różnorodnością i zastosowaniem ziół oraz odbędą warsztaty przygotowania soli kąpielowej z ziołami.

8.

Wyjścia grupowe do sklepów zielarskich, aptek, mydlarni , herbaciarni, w celu zapoznania uczniów z asortymentem

sklepów zielarskich wykorzystaniem ziół w różnych branżach.
9.

Inne dodatkowe wyjazdy grupowe w celu obserwacji i poszerzania wiedzy związanej z bogactwem ziół i ich wpływu na
zdrowie człowieka.

NIEZŁE ZIÓŁKA OD KUCHNI – CYKL ZAJĘĆ
KULINARNYCH
Cykl zajęć obejmuje zadania dla uczniów o charakterze kulinarnym związanych z tematyką prawidłowego odżywiania się i zastosowaniem zdrowych warzyw i
ziół. Zakłada on realizację przez uczniów następujących celów:

1.

2.

Uczniowie w ramach warsztatów wykonają własne kompozycje

1.

Przygotują wielkanocne jajka z nadzieniem z twarożku i rzeżuchy.

herbat.

2.

Będą uczyli się bezpiecznego posługiwania się narzędziami w trakcie przygotowania

herbat owocowych, herbat kwiatowych i ziół.
3.

W miarę swoich możliwości będą umieli przygotować sałatkę z
wykorzystaniem aromatycznych ziół i czosnkiem niedźwiedzim.

5.

Będą umieli pod nadzorem przyrządzać napoje, soki warzywno owocowe i smaczne smoothie z dodatkiem ziół.

Skomponują z określonych produktów tosty śniadaniowe z aromatycznym pesto i
pomidorami.

4.

Nauczą się jak wykonać jajecznicę ze szczypiorkiem.

5.

Przygotują z pomocą pikantne ziołowe ciasteczka z Alce Nero.

6.

Wezmą udział w przygotowaniu wiosennego chłodnika.

7.

Będą umieli wyrobić ciasto na pizzę, skomponować jej składniki i użyć odpowiednich

Spróbują wykonać śniadanie z wykorzystaniem wiosennych
nowalijek twarożku i ziół.

6.

3.

Uczniowie będą umieli z niewielką pomocą przygotować owsiankę
dodatkiem cynamonu, kardamonu, imbiru.

4.

tartego chrzanu lub ćwikły.

Nauczą się przyrządzania i podawania herbaty, z wykorzystaniem

ziół.
8.

Podejmą się innych działań w zakresie zajęć kulinarnych z wykorzystaniem
aromatycznych ziół, warzyw i owoców (zmywanie, wycieranie, obieranie, krojenie, itd.)

K R E AT Y W N E N I E Z Ł E Z I Ó Ł K A - C Y K L Z A J Ę Ć
PLASTYCZNO - TECHNICZNYCH
W ramach tego cyklu uczniowie będą realizować poszczególne warsztaty
1.

Warsztat pt. „Pachnąca szafa – Lawendowe Wzgórze” – nauka szycia –
wykonanie pachnących saszetek.

2.

Warsztaty mydlarskie – wykonanie przez uczniów mydełek z dodatkiem ziół i
naturalnych olejków eterycznych.

3.

Warsztaty wykonania świeczek zapachowych z wykorzystaniem
aromatycznych ziół.

4.

Warsztat wykonania saszetek zapachowych pot – pourri.

5.

Warsztat relaksacyjny z wykorzystaniem zapachów olejków naturalnych oraz
mis dźwiękowych.

