Nazwa zadania:
PROJEKT PRZYRODNIOCZO – EKOLOGICZNY OGRÓD ZMYSŁÓW –
PROJEKT
EDUKACYJNY
WYKORZYSTUJĄCY
ELEMENTY
HORTITERAPII.
Opis zadania:
Projekt „Ogród zmysłów” realizowany jest przy Szkole Podstawowej w Oddziałami
Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce. Głównymi zadaniami projektu są:
zagospodarowanie terenu wokół szkoły poprzez założenie przy udziale beneficjentów
projektu doświadczalnego ogrodu szkolnego i stworzenie środowisk takich jak:
ogródek warzywno – owocowy, rabata kwiatowa, ścieżka zmysłów (herbarium).
W pierwszym etapie działania zostaną rozplanowane powyższe ogródki następnie
wraz z dziećmi i uczestnikami projektu zostaną wykonane plantowania terenu
i tyczenie alejek komunikacyjnych. Kolejnym etapem będzie odpowiednie
przygotowanie gleby i dokonanie nasadzenia roślin tj; kwiaty, warzywa, krzewy,
zioła. W stworzonym przez nas ogrodzie dzieci będą uczestniczyć w pielęgnowaniu
roślin i obserwacji ich rozwoju i wzrostu. Powstałe miejsca służyły by do celów
dydaktycznych zgodnie z zasadami ekologii, wyrobienia wśród uczniów
i uczestników zadania przekonania, że są współtwórcami i współgospodarzami
ogrodu, zastosowania elementów terapii ogrodniczej, wzbogacenia wiedzy dzieci
o tematyce z zakresu hodowli i pielęgnacji roślin, stworzenia miejsca do wypoczynku
i pożywienia dla zimujących ptaków, rozwijania, poprzez współpracę w przyjaznej
i bezpiecznej atmosferze, umiejętności komunikacyjnych i społecznych, zdobywania
wiedzy poprzez zabawę, badanie, eksperymentowanie i odczuwanie, poznawanie
i przeżywanie przez dziecko piękna przyrody, rozwijanie umiejętności dostrzegania
różnorodności w świecie przyrody, stworzy warunki do wyjaśniania i przeżywania
obserwacyjnych zjawisk, ukaże zależności przyczynowo – skutkowe i pozwoli je
zrozumieć.
W tym kierunku planowane są różne działania o charakterze edukacyjnym,
wychowawczym, terapeutycznym oraz praktycznym: prowadzenie edukacji
ekologicznej wśród dzieci poprzez ich czynny udział w spacerach, obserwacji,
sytuacjach edukacyjnych, działaniach praktycznych i warsztatach organizowanych
przez między innymi takie firmy jak: Stowarzyszenie „ Zielona Terapia”, firmy
„Jaku” oraz „Wiszące Ogrody”. Działania prowadzone w ogródku wdrożą do
systematycznej pielęgnacji roślin i poznania optymalnych warunków do ich rozwoju.
W czasie obserwacji, uprawy i pielęgnacji ziół dzieci będą doskonaliły narządy
zmysłu.
Działania o charakterze terapeutycznym prowadzone będą poprzez wprowadzenie
elementów hortiterapii. Jej celem jest wykorzystanie terapeutycznych
i rehabilitacyjnych walorów pracy ogrodniczej w procesie uprawiania dzieci.

