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Fig. 1

Tabelul 1

b NATURĂ VIE

permaculturii

a prezentarea

temă

1

capitol

SUBcapitole pentru copii între 3 și 6 ani:

eticile și
principiile
permaculturii

 Eticile permaculturii: Grija
faţă de Pământ, Grija faţă de
oameni, Împărţirea echitabilă
a Surplusului

c design

 Ce este permacultura?
 Principiile permaculturii (ale lui
Mollison și/sau Holmgren)

2 Conexiuni

 Marea famailie a
naturii: Întreaga natură
este conectată
 Identificarea tiparelor

 Reţeaua vieţii
 Observarea întregii imagini
 Studierea tiparelor

3 Sol și piatră

 Studierea solului
și a vieții din el
 Pietre
 Cunoașterea diverselor
peisaje

 Tipuri de sol și teste de evaluare a solului
 Specii indicatoare pentru
diverse ecosisteme

4 apă

 Joaca în apă
 Colectarea şi stocarea apei
 Apă pentru viață

 Proprietățile apei
 Ecosisteme acvatice

 Cunoașterea și denumirea
plantelor și copacilor
 Aptitudini de supraviețuire
 Foc

 Folosirea materialelor naturale
pentru arte şi meşteşuguri
 Descoperirea proprietăților și
utilizărilor plantelor sălbatice /
cultivate și a copacilor

plante și

5 copaci

 Familii de animale, case,
Regnul animal,
nume, urme de animale și
6 al fungilor şi alte semne
al bacteriilor
 Ciuperci

7 aer
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SUBCAPITOLE pentru copii între 7 și 12 ani
( le includ pe cele pentru copii între 3 și 6 ani ):

8 proiectare

 Lumea Microscopică
 Fungi: paraziți, organisme care
reciclează deșeuri și rețeaua de
copaci (wood wide web)
 Regnul animal: tipare, funcții,
relații

 Vremea
 Respirația

 Măsurarea temperaturii
 Microclimate
 Modul în care climatul
afectează culturile și habitatele
 Stele, planete, luna, soarele

 Expresie creativă
 Luarea deciziilor
 Observarea șabloanelor
naturale

 Observarea peisajului și a
oamenilor
 Analizează ce ai descoperit
 Luarea deciziilor
 Implementarea proiectului – a
face să se întâmple
 Mentenanță– a avea grijă de
creația ta

Grija față de Pămant și Grija față de Oameni în Educație

f Permacultură socială

e mediul construit și

folosirea resurselor

d cultivarea hranei

temă

SUBcapitole pentru copii între 3 și 6 ani:

SUBCAPITOLE pentru copii între 7 și 12 ani
( le includ pe cele pentru copii între 3 și 6 ani ):

9 hranei

 A ajuta la cultivarea
hranei
 Grijă pentru sol
 Pădure comestibilă
 Animalele în permacultură

 Cultivarea hranei potrivit
principiilor permaculturii
 Plante companion

prepararea
10 hranei

 Planificarea și folosirea recoltelor
 Ajutor dat la prepararea
cultivate sau culese din natură
mâncării și organizarea
 Gătit
meselor comunitare
 Ordine și curățenie în bucătărie

11 Clădiri

 Case
 Explorarea și constrirea
cu materiale naturale

capitol

cultivarea

Folosirea
 Meșteșuguri
darurilor
 Ce se întâmplă cu
12 naturii
într-un mod deșeurile noastre?
înțelept

Corpul,
13 inima și
mintea mea

 Am grijă de corpul,
inima și mintea mea
 Sentimente, nevoi și
gânduri
 Repaus

 Comunicare
 Familii, vecini și priComunitatea
eteni
14 mea
 Ne jucăm împreună și
împărțim
familia
15 noastră

 Familia mea
 Multe limbaje și culturi
 Pace și armonie

 Construcția de adăposturi din materiale naturale, locale, sau reciclate
 Biomimetică
 Izolație termică și rezistență la
vânt
 De unde vin resursele și care sunt
efectele folosirii lor
 Combustibilii fosili, schimbarea climei și epuizarea resurselor, Peack Oil
 Modalități de a folosi mai puțin:
refuză, reduce, refolosește, repară,
reciclează
 Găsirea soluțiilor pentru un stil
de viață sustenabil
 Moduri de învățare
 Conștiență de sine
 Pasiunile și interesele mele
 Exprimarea personală prin corp,
inimă și minte
 Traiul în comunitate
 Luarea deciziilor în grup
 Rezolvarea confflictelor
 Lucrul în echipă
 Pace, diversitate și armonie în
lume
 Schimb etic
 Cariere și lucrul în permacultură
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