
Kvadratinis daržas

Amžiaus grupė: 3-6 metai

Valandų skaičius: kelios dienos

Trumpas veiklos aprašymas: Vaikai kuria savo kvadratinį daržą auginti daržovėms. Todėl jie turi

sukonstruoti daržo konteinerį, ieškoti informacijos, kurti savo planus, pasirinkti tinkamas

daržoves, sėti arba sodinti ir prižiūrėti daržą. Galiausiai jie nuima derlių ir ragauja!

Informatinio mąstymo kompetencijos:

- Abstrakcija

- Algoritmai ir procedūros

- Duomenų rinkimas, analizė ir pateikimas

- Šablonų atpažinimas

- Problemos dekomponavimas

Tikslai

● Vaikai pasistato savo kvadratinį daržą daržovėms auginti.

● Vaikai stebi daržoves, remdamiesi sensoriniais žaidimais.

● Vaikai išskaido problemą „daržovių auginimas savo daržo konteineryje“.

● Vaikai, remdamiesi duomenų analize ir abstrakcija, pasirenka daržoves, kurias nori auginti.

● Vaikai patys susikuria sėjos ir sodinimo planą ir priemones.

● Vaikai sėja arba sodina įvairias daržoves, remdamiesi šablonų atpažinimu.

● Vaikai rūpinasi daržu pagal pačių sudarytą prižiūrėjimo tvarkaraštį.

● Vaikai nuima derlių ir patraukliai pristato savo daržoves.

Tikroviškas STEAM kontekstas
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Remiantis Flandrijos nacionaline ikimokyklinio ugdymo programa

Metodika

Grindžiama mokymusi veikiant (įvairiais lygiais: nuo imitacijos iki kūrybos)

Pastaba: Šioje apžvalgoje apsiribojama tik veiklomis, reikalingomis norint susikurti kvadratinį

daržą daržovėms auginti. Patarimų skiltyje (šio dokumento pabaigoje) rasite daugiau idėjų, kaip

šį projektą integruoti į platesnę priešmokyklinio ugdymo praktiką, pavyzdžiui, kaip klasėje

įrengti įvairias žaidimų zonas, kad būtų praturtintos daržovių valgymo ir auginimo sąvokos.

Dali

s

Aprašymas

1

Kvadratinio daržo pristatymas daržovėms auginti

● Vaikai atranda „pasidaryk pats“ rinkinį, skirtą kvadratiniam sodui sukurti.

● Pokalbiai su vaikais apie daržovių valgymą, auginimą, darbą sode.

● Apibendrinti vaikų žinias minčių žemėlapyje su raktiniais žodžiais ir piešiniais.

Informatinis mąstymas: abstrakcija (minčių žemėlapis)

2

Kvadratinio daržo statyba

● Vaikai, padedami mokytojo, senelio ar prosenelio, surenka įvairias medžiagas ir,

naudodamiesi „žingsnis po žingsnio“ projektu (pvz., „pasidaryk pats“ rinkiniu),

įrengia kvadratinį sodą.

Informatinis mąstymas: algoritmai ir procedūros (pagal „žingsnis po žingsnio“ planą)

3

Daržovių stebėjimas

● Vaikai susipažįsta su įvairiomis daržovėmis. Taip pat galima aptarti, kuo skiriasi

daržovės ir vaisiai.

- Įvairios savybės stebimos ir aptariamos pasitelkiant įvairius pojūčius (pvz.,

skonį, kvapą),

- Daržovės ir vaisiai rūšiuojami į skirtingas grupes (pvz., 2 grupės – vaisių ir

daržovių, arba 3 grupės: pagal spalvą ir t.t.)

Informatinis mąstymas: duomenų rinkimas, analizė ir pateikimas (stebėjimai, grupės)
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4

Iššūkis: Kaip galime auginti daržoves savo daržo konteineryje?

● Naudodamiesi minčių žemėlapiu (žr. 1 dalį), toliau kalbėkite su vaikais apie

daržovių auginimą, kad vaikai padalintų problemą į dalis ir (arba) etapus, pvz.,

įpilkite į konteinerį dirvožemio, pasirinkite auginamas daržoves, pasėkite ir

(arba) pasodinkite, prižiūrėkite sodą.

● Minčių žemėlapio pavertimas pažingsniniu planu, pagal kurį būtų galima kurti

mažąjį daržo konteinerį.

Informatinis mąstymas: Problemos skaidymas – Algoritmai ir procedūros (žingsnis po

žingsnio plano kūrimas)

5

Daržovių pasirinkimas: 1 dalis – tvarus pasirinkimas

● Vaikai nupiešia daržovę ar vaisių, kurį jie mėgsta ir norėtų auginti. Jie gali

nupiešti kelis piešinius.

● Pokalbis su vaikais apie jų piešinius:

- tos pačios rūšies daržovių ar vaisių piešiniai dedami į vieną krūvą;

- galima suskaičiuoti, kiek piešinių yra kiekvienoje krūvelėje, ir pasikalbėti

apie mėgstamas ir nemėgstamas daržoves grupėje.

● „Bet ar galime auginti norimas daržoves?“

Sezoninių daržovių auginimo kalendoriaus pristatymas.

● Vaikai apžiūri sezoninį kalendorių:

- jei jie randa savo daržovės mėnesį ir (arba)

sezoną (spalvos), jie pažymi daržovę linksma

šypsenėle;

- jei jie neranda atitinkamo mėnesio ar sezono

(spalvos), daržovę pažymi liūdna šypsenėle.

● Pasikalbėkite su vaikais apie tai, kad jų norai

gali skirtis nuo daržovių, kurios būdingos tuo

metu vyraujančiam sezonui, taip pat apie tai,

kokioje vietoje jos auga (sezoninės ir vietinės).

Informatinis mąstymas: duomenų rinkimas, analizė ir vaizdavimas (piešiniai) - abstrakcija

(sezoninis kalendorius, šypsenėlės)

6

Auginamų daržovių pasirinkimas: 2 dalis – galutinis pasirinkimas

● „Pažvelkime, į savo laimingas šypsenėles ar pagalvojome apie daržovių, kurias

norime auginti savo mažame konteineriniame darže, dydį? Ar žinome, kiek laiko

joms reikia augti?“

● Gali būti, kad po šio pokalbio vaikams neliks beveik jokio pasirinkimo, ką

auginti. Tokiu atveju leiskite vaikams balsuoti (žr.1 priedą) už keletą

nesudėtingų daržovių, kurios būdingos tam sezonui, pavyzdžiui, ridikėlių,

morkų, špinatų, salotų, raudonųjų burokėlių.

- Vaikai balsuoja už vieną ar dvi daržoves, kurias jie nori auginti, pavyzdžiui,

naudodami 2 kaladėles (pvz., Lego Duplo, medines), lipdukus.

- Kai visi vaikai pabalsuoja, visi kiekvienos daržovės blokeliai arba lipdukai

dedami vienas ant kito, kad būtų sudaryta „stulpelinė diagrama“, kurioje

vaikai galėtų matyti, kurią daržovę pasirinko daugiausiai vaikų, kuri daržovė

niekam nepatinka.
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● Naudodamiesi stulpeline diagrama, vaikai pasirenka, kokias daržoves augins

skirtinguose daržo konteinerio kvadratėliuose, pvz., 2 arba 3 vaikai tampa

atsakingi už vieną kvadratėlį, kuriame augins pageidaujamą daržovę.

● Kiekvienai grupei

paskiriamas tam tikras daržo kvadratas.

- Kvadratiniame daržo plane (žr. 2 priedas) vaikai „pririša“ savo daržoves prie

tam tikro kvadrato.

- Svarbu, kad konteineriniame darže šalia viena kitos būtų įvairių rūšių

daržovių mišinys. Remdamiesi skirtingomis spalvomis, priklausančiomis nuo

daržovių rūšies (žr. 3 priedą), vaikai gali padaryti „teisingą“ pasirinkimą (t.

y. šalia viena kitos turėtų būti skirtingų spalvų daržovės, kad skirtingų rūšių

daržovės taptų kaimynėmis).

Informatinis mąstymas: Duomenų rinkimas, analizė ir pateikimas (stulpelinė diagrama) -

Abstrahavimas („spalvų kodų skaitymas“) - Šablono atpažinimas (kvadratėlių (spalvų)

apžvalga)

7

Daržovių sėja ir sodinimas: 1 dalis – pasiruošimas

● Pokalbis su vaikais apie tolesnį kvadratinio daržo organizavimą:

- Ko dar trūksta norint auginti daržoves?

- Kaip konteinerį galima padalyti į lygias dalis?

- Kuriai grupei priskirta kuri daržo dalis (žr. 6 dalį)?

● Mažoje grupėje vaikai gauna atsakomybę auginti savo

daržovę (žr. 6 dalį).

- Remdamiesi informacine kortele su piktogramomis

(žr. 3 priedą), jie sugalvoja savo daržovių sėjos ir

sodinimo planą (pvz., paimti sėklą, padaryti

duobutę, įdėti į ją sėklą, pakartoti šiuos veiksmus

... kartų; padaryti duobutę ... kartų, įdėti ...

sėklų; ...).
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- Galima nubraižyti kiekvienos grupės veiksmų planą.

- Vaikai gali pasigaminti įrankius, kurie padėtų jiems efektyviau sėti ir (arba)

sodinti (pvz., pasigaminti vardinę lentelę, sodinimo lazdelę, liniuotę

atstumams tarp sėklų ir (arba) augalų matuoti). Jie gali išbandyti savo sėjos

ar sodinimo įrankius, kad juos optimizuotų.

Informatinis mąstymas: Algoritmai ir procedūros (žingsnis po žingsnio plano kūrimas) -

Šablonų atpažinimas (kvadratų apžvalga; sėklų ir augalų modelis) - Abstrakcija

(informacijos atranka)

8

Daržovių sėja ir sodinimas: 2 dalis – vykdymas

● Kiekviena grupė, laikydamasi savo plano ir naudodama savo sukurtą(-us) sėjos ir

sodinimo įrankį(-ius), pasėja ir pasodina daržovę savo kvadrate.

Informatinis mąstymas: Algoritmai ir procedūros (žingsnis po žingsnio plano laikymasis) -

Modelio atpažinimas (sėklų ir (arba) augalų modelio kūrimas)

9

Daržovių priežiūra

● Vaikai sugalvoja, kokius darbus reikia atlikti, kad prižiūrėtų daržą ir konkrečias

daržoves (pvz., laistyti, ravėti). Informacinėse kortelėse jie randa informacijos

apie laistymo reguliarumą (žr. 3 priedą).

● Kalendoriuje pažymėtas kiekvienos savaitės užduočių vykdymo grafikas.

● Vaikai rūpinasi daržu pagal tvarkaraštį. Kiekvieną dieną už tai atsakingas kitas

vaikas.

● Kiekviena grupė pasiteirauja, kaip auginama jų daržovė:

- Jie atlieka stebėjimus, fotografuoja, matuoja augalus.

- Kas savaitę jie pažymi savo augalų augimą grafike, pvz., kiekvieną savaitę

nuspalvindami stulpelio langelį, kurių kiekvienas reiškia 1 cm.

- Jie aptaria gautus duomenis (ilgiausias - trumpiausias, daugiau - mažiau).

● Jei reikia, jie sugalvoja, kaip padėti augalams augti (pvz., sukurti (daugiau)

pavėsio, atbaidyti paukščius).

Informatinis mąstymas: Abstrahavimas (skaitymas ir informacijos atrinkimas) - Šablonų

atpažinimas (priežiūros modelis) - Duomenų rinkimas, analizė ir pateikimas (stebėjimai,

grafikas)

10

Daržovių derliaus nuėmimas ir degustacija

● Kiekviena grupė nuima savo daržovių derlių, kai ateina tam tinkamas laikas.

● Jie sugalvoja patrauklų būdą, kaip leisti grupės vaikams paragauti savo

daržovės. Galbūt jie gali iš jos pasigaminti/sukurti sveiką užkandį.

● Ragaudami kalbėkite su vaikais apie konkrečią daržovę:

- remkitės stebėjimais (skonis, kvapas);

- atsižvelkite į tvarumą (sveiki, užauginti vietoje);

- apie daržovių augimą, chronologiškai išdėstant nuotraukas.

Informatinis mąstymas: Duomenų rinkimas, analizė ir pateikimas (tvarkaraštis)
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Organizavimas

Medžiagos:

1. Kvadratinio daržo pastatymas daržovėms auginti

- „Pasidaryk pats“ rinkinys kvadratinio daržo statymui.

- Didelis popieriaus lapas ir žymekliai minčių žemėlapiui braižyti.

- Papildomai: įkvepianti knyga ar filmas apie daržovių auginimą ir valgymą.

2. Kvadratinio daržo statyba

- „Pasidaryk pats“ rinkinys kvadratiniam daržui statyti.

- Darbiniai įrankiai kvadratiniam daržui įrengti (pvz., plaktukas, atsuktuvas).

3. Daržovių augimo stebėjimas pagal spalvą, kvapą ir kt.

- Daržovės (ir vaisiai) stebėjimui.

- Papildomų medžiagų, pvz., skirtingų spalvų lankų, virtuvės įrankiai ragavimui.

4. Užduotis: „Kaip galime auginti daržoves savo daržo konteineryje?“

- Minčių žemėlapis iš pirmos dalies, papildomas popieriaus lapas ir žymekliai, kad būtų

galima kurti planą žingsnis po žingsnio.

5. Daržovių pasirinkimas: 1 dalis – tvarus pasirinkimas

- Popieriaus ir pieštukų kiekvienam vaikui.

- Paprastas sezoninis kalendorius.

- Linksmos ir liūdnos šypsenėlės (klijuoti arba iškirpti ir suklijuoti) (žr. 1 priedą)

6. Auginamų daržovių pasirinkimas: 2 dalis – galutinis pasirinkimas

- Internete, knygose, daugiau informacijos apie daržoves.

- 1 arba 2 kaladėlės kiekvienam vaikui (medinės, Lego Duplo) (taip pat galima naudoti

lipdukus).

- Kvadratinio daržo apžvalga (žr. 2 priedą)

- Kortelės su skirtingais spalvų kodais, priklausomai nuo daržovių rūšies (žr. 3 priedą).

7. Daržovių sėja ir sodinimas. 1 dalis.

- Dirvožemis, virvė, medinės lentos ir lentjuostės kvadratiniam daržui užbaigti.

- Informacinės kortelės su piktogramomis apie įvairių daržovių augimą (žr. atsisiunčiamus

dokumentus).

- Daugiau informacijos apie kitas daržoves galima rasti svetainėje

https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

- Didelius popieriaus lapus ir žymeklius, kad galėtumėte braižyti planus žingsnis po

žingsnio.

- Medžiagos, iš kurių galima pasigaminti sėjos ir sodinimo įrankius, pavyzdžiui, lazdelės,

virvelės, virvės, medinės lentelės ir skersiniai, kartonas, kamščiai, šiaudeliai, vinys,

plaktukas, žirklės, pjūklas, klijai (pistoletas), žymekliai.

8. Daržovių sėja ir sodinimas. 2 dalis.

- Sėklos ir (arba) sodinukai.

- Vaikams savo sėjos ir sodinimo įrankiai bei kitus sodininkystės įrankius.

9. Daržovių priežiūra

- Savaitės kalendorius, žymekliai

- Sodininkystės įrankiai, ypač laistytuvas.

- Augimo grafikas (žr. 4 priedą) ir pieštukai

- Fotoaparatas arba planšetinis kompiuteris nuotraukoms daryti.

- Didinamieji stiklai, liniuotės ir pan.

10. Daržovių derliaus nuėmimas ir degustacija

- Sodininkystės įrankiai

- Maisto gaminimo ir valgymo įrankiai

- Svetainės, knygos su receptais

- Nuotraukas apie daržovių augimą ir auginimą (žr. 9).

IKT naudojimas:
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● Daryti augančių kultūrų nuotraukas.

● Papildomai: ieškoti informacijos internete, žiūrėti filmus internetu.

Papildomai:

● (Seneliai) tėvai gali padėti, pavyzdžiui, įrengti kvadratinių pėdų daržą, patarti, kaip auginti

daržoves.

Treniravimas

Naudingi klausimai:

1. Kvadratinio daržo pristatymas daržovėms auginti

● „Pasidaryk pats“ rinkinio kvadratiniam sodui atradimas:

o Ką matote? Kaip manote, kas tai yra?

o Kas yra šios medžiagos? Ką galime su jomis daryti?

o Kaip iš šių medžiagų galime sukurti daržą?

● Kalbame apie daržovių valgymą:

o Kokias daržoves pažįstate? Kurias mėgstate ar nemėgstate?

o Iš kur gaunamos daržovės, kurias valgote?

o Kodėl svarbu valgyti daug daržovių?

● Pokalbiai apie sėjimą ir sodinimą, daržovių auginimą, darbą darže:

o Kaip galime auginti daržoves?

o Ko reikia sėkloms ir (arba) augalams augti?

o Ar kada nors dirbote darže? Ar jums patiko, ar ne? Kodėl?

2. Kvadratinio daržo statyba

● Surinkimas pagal laipsnišką planą:

o Ką turime padaryti pirmiausia? Ir tada? Koks bus kitas žingsnis?

o Ką darote? Kodėl?

o Kokio įrankio jums reikia? Kas gali padėti?

3. Daržovių stebėjimas (kvapas, spalva, forma ir kt.)

● Daržovių stebėjimas:

o Ką matome viduje? Ir išorėje?

o Ką jaučiate? Kaip kvepia? Ir skonis? Ar jums patinka? Kodėl?

o Kaip manote, kas tai yra?

● Daržovių (ir vaisių) grupavimas:

o Kurios daržovės yra tos pačios spalvos? Forma? Skonis?

o Kurios iš jų yra daržovės? O kurios yra vaisiai? Ar turime abejonių?

o Ar yra kitų būdų sudaryti grupes?

4. Iššūkis: „Kaip galime auginti daržoves savo daržo konteineryje?“

• Problemos skaidymas:

o Kaip galime auginti daržoves savo daržo konteineryje? savo sode?

o Mums reikia ne tik konteinerio, bet ir ko dar reikia?

o Ką turime padaryti pirmiausia? O koks bus kitas mūsų žingsnis?

5. Daržovių pasirinkimas: 1 dalis – tvarus pasirinkimas

● Kalbame apie pageidavimus:

o Kokią daržovę nupiešėte? Kodėl ji jums patinka?

o Kiek vaikų pasirinko morkas/brokolius ir pan.?

o Kuris iš jų yra mėgstamiausias? Kuris iš jų buvo piešiamas dažniausiai?

● Sezoninio kalendoriaus naudojimas:

o Kuris sezonas ir mėnuo dabar? Kur kalendoriuje yra mėnuo ir sezonas?

o Ar galite rasti savo daržovės mėnesį ir sezoną? Taip/ne, ką tai reiškia?

o Bet juk galime rasti prekybos centre? Kaip tai įmanoma?

6. Auginamų daržovių pasirinkimas: 2 dalis – galutinis pasirinkimas

● Kalbame apie pageidavimus:
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o Jei pažvelgtumėte į mūsų mažą daržą, ar manote, kad jame galima auginti tam tikrą

daržovę? Kodėl (ne)?

o Kokio dydžio yra ši daržovė? Ar žinote, kaip jis/ji auga? Kaip manote, ar jis/ji gali

augti mūsų darže?

o Kaip manote, kiek laiko reikia, kad užaugtų? Ar tai ilgas laikas?

● Balsavimas už papildomas daržoves:

o Kokią daržovę pasirinkote? Kodėl?

o Kiek vaikų pasirinko morkas / salotas ar kt.?

o Kuris(-i) iš jų buvo pasirinktas(-a) dažniausiai? Kurios niekas nepasirinko?

● Augalų išdėstymo kūrimas:

o Kokią daržovę augins jūsų grupė? Kokios spalvos kodą ji turi?

o Kur ją dėsite? Kurioje aikštelėje auginsite sodinukus?

o Kuri grupė turi kitą spalvą? Ar jūsų daržovė gali būti šalia? Kodėl (ne)?

7. Daržovių sėja ir sodinimas: 1 dalis – pasiruošimas

● Kvadratinio daržo užbaigimas:

o Ar jau galime auginti daržoves savo darže? Ko dar trūksta?

o Norime auginti skirtingas daržoves, kaip galėtume sodą padalyti į kelias dalis?

o Kaip sužinoti, kuris kvadratas priklauso kuriai grupei / daržovei?

● Pasiruošimas sėjai / sodinimui:

o Kaip auginti daržoves? Ką „perskaitėte“ informacinėje kortelėje?

o Kiek sėklų ir (arba) augalų galite auginti savo dalyje?

o Ką darysite pirmiausia? Ir tada?

● Sėjos ir sodinimo įrankių kūrimas:

o Ką galite naudoti sėjant / sodinant sėklas / augalus? Ar gali jums padėti koks nors

įrankis?

o Pažvelkite į informacinę kortelę, kaip galite sukurti sėjos ir sodinimo modelį?

o Kaip naudojate įrankį? Ar jis veikia? Ką galite pakeisti, kad jis būtų geresnis?

8. Daržovių sėja ir sodinimas: 2 dalis – vykdymas

● Sėjimas ir sodinimas sode:

o Kur reikia sėti ir sodinti daržoves?

o Kiek sėklų ir (arba) augalų įterpsite į kvadratą? Kur tiksliai?

o Kokiame gylyje sėjamos sėklos? Kokiu atstumu viena nuo kitos?

9. Daržovių priežiūra

● Sudarykite tvarkaraštį, kad galėtumėte pasirūpinti:

o Ką turime daryti dabar? Kas svarbu, kad sodinukai augtų?

o Kiek vandens reikia jūsų daržovėms?

o Kuriomis savaitės dienomis laistysime daržovę X? Ir daržovę Y?

● Paklausti apie augimą:

o Kaip atrodo jūsų sodinukai? Ar jie atrodo sveiki? Ką galime padaryti, kad jie augtų?

o Per kiek užaugo sodinukai? Ar auga greitai, ar gana lėtai? Kodėl?

o Kiek blokų turite nuspalvinti, kad pavaizduotumėte savo sodinukų augimą?

10.Daržovių derliaus nuėmimas ir degustacija

● Maisto ruošimas:

o Ką galite pasigaminti iš daržovių? Ar manote, kad tai skanu? Kodėl (ne)?

o Ar galite derinti savo daržoves su kitomis mūsų daržo daržovėmis?

o Kaip galite pristatyti savo receptą? Ar manote, kad kiti norės paragauti?

● Kalbėjimas degustuojant:

o Koks jo skonis? Ir kvapas? Ar jums patinka receptas? Kodėl (ne)?

o Koks jausmas, kad patys užauginote šią daržovę?

o Kuris paveikslėlis yra pirmas? Kuris sekantis? Kurioje nuotraukoje matomi užaugę

sodinukai?

Savivaldos skatinimas:
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Viso projekto metu vaikams vadovauja mokytojas. Vadovaudamas mokytojas dažnai kartu su

vaikais sukuria vaizdinius, kurie padeda vaikams toliau mąstyti, atlikti tolesnius veiksmus.

Pavyzdžiui, minčių žemėlapis, žingsnis po žingsnio planas, kvadratinio daržo apžvalga. Šie

vaizdiniai padeda vaikams valdyti savo darbą. Jie taip pat suteikia vaikams gaires dirbti kartu,

nes jie gali dalytis bendru planu.

Bendradarbiavimo skatinimas:

Komandinis darbas:

● Grupes sudaro 2 arba 3 (ne daugiau!) mokiniai.

● Grupėje reikalingi gebėjimai: įvairūs, nes projekte reikia ne tik daug mąstyti, bet ir daryti.

Svarbu, kad grupėje būtų vaikai, kurie gali dalytis idėjomis ir skatinami gali kartu priimti

sprendimus.

Formuojamasis vertinimas:

Mokytojas stebi vaikus viso projekto metu.

Adaptacijos

• Idėjos su vyresniais vaikais:

- suprojektuoja savo kvadratinį daržą: nubraižo projekto brėžinį, parenka tinkamas

medžiagas, išmatuoja 1 m, supjausto medines lentas ir t.t.

- patys ieško informacijos, kad sužinotų, kokias daržoves tinka auginti kvadratiniam darže,

renka informaciją apie konkrečių daržovių auginimą.

Projektas yra ilgalaikis ir atliekamas pavasarį. Galima rinktis savo, kaip mokytojo, sprendimus.

Pavyzdžiui, galite iš karto leisti vaikams balsuoti už tinkamas daržoves auginamas kvadratiniame

darže. Žr. 3 priedą, kuriame rasite daržovių, kurias lengva auginti pavasarį, pasirinkimą.

Patarimai

● Papildoma veikla:

- „Knygų kampe“ galima pridėti knygų apie sodininkystę. Keletas idėjų knygoms:

https://www.thoughtco.com/best-childrens-picture-books-about-gardens-627190 ;

https://jufbianca.nl/2016/04/7x-boeken-tuin-groei-en-bloei/

- Be to, kompiuteryje ar planšetiniame kompiuteryje galima rasti svetainių, vaizdo klipų,

žaidimų ir daugiau sužinoti apie sodininkystę, daržoves. Keletas pavyzdžių:

https://schooltv.nl/video/een-moestuin-in-de-stad-ida-plant-zaadjes-en-oogst-een-komk

ommer/#q=moestuin ; https://www.kidsdogardening.com/

- Dainuoti daineles, pasakoti eilėraščius apie sodininkystę, daržoves.

- Žaidimų zonose, pavyzdžiui, parduotuvėlėje, namelyje, galima pridėti įvairių rūšių

medinių, plastikinių daržovių, skirtų vaidmenų žaidimams.

- Galima pasiūlyti įvairių rūšių sėklų, kad būtų galima žaisti su pojūčiais ir atrasti. Šiam

žaidimui paskatinti galima naudoti, pvz., didinamąjį stiklą, stiklainį,

- Lauke, smėlio dėžėje, galima pridėti sodininkystės įrankių, kad būtų galima žaisti

vaidmenimis ir atrasti, pvz., rankinį kastuvėlį, darbines pirštines, grėblį, laistytuvą, gėlių

vazoną.

● Patarimas, kaip balsuoti su mažais vaikais:

- Jei vaikai dažnai turi įprotį sekti vienas kitą („bandos instinktas“), vaikams reikia suteikti

galimybę balsuoti patiems: per dieną jie po vieną įmeta savo 2 kaladėles į 2 skirtingas

tam tikrų daržovių ar vaisių dėžutes, nematydami, kiek kaladėlių yra tam tikroje

dėžutėje).

● Patarimas apie daržovių auginimą:
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- Ieškote informacijos apie tam tikrų daržovių augimą?

Žr. https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

- Jei trūksta laiko, galite sėti mažiau ir sodinti daugiau. Pavyzdžiui, informacinėse

kortelėse (žr. 3 priedą) ketinama sėti, tačiau galima sodinti ir, pavyzdžiui, salotas,

raudonuosius burokėlius, žiedinius kopūstus. Taip iš karto pasieksite rezultatų ir turėsite

gerą derlių.
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1 PRIEDAS

Laimingos šypsenėlės
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Liūdnos šypsenėlės

12 STEAM-CT



2 PRIEDAS

Kvadratinio daržo planas
3x3
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Kvadratinio daržo planas

4x4
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3 PRIEDAS

Informacinės kortelės su piktogramomis apie  skirtingų
daržovių augimą

Svogūnų šeima

Morkų šeima

Saulėgrąžų šeima

Kopūstinių šeima

Burokėlių šeima

Moliūgų šeima

Pupelių šeima

Nakvišinių šeima

Informacines korteles galite pasidaryti patys, pasidarę šiame puslapyje esančios lentelės kopiją. Informaciją
galite papildyti iš šios svetainės: https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

Taip pat galima pridėti žolelių, vaisių ar valgomų gėlių.

Minėta informacija pateikta iš šių interneto svetainių:

https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

http://www.keukenplanten.nl

http://www.mijnmoestuin.nl
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Kvadratinį daržą sudaro 9 arba 16 kvadratų. Vienas kvadratas yra maždaug 35 cm x 35 cm

Sėjos kalendorius

Informacija pagrįsta klimatu, panašiu į Belgijos klimatą.

Vidutinis derliaus nuėmimo laikas

Vidutinis derliaus
nuėmimo laikas

Greitas augimas!
Nuo 3-4 savaičių Nuo 8-12 savaičių

Lėtas augimas
Nuo 20 savaičių ir

daugiau

Sėjos gylis

Sėjos gylis
Paviršinis
0,5 – 1 cm 1 – 1,5 cm

Gilus
3 – 4 cm

Atstumas tarp augalų

Atstumas tarp augalų Arti
5 – 10 cm Apie 10 cm

Toli
Apie 20 cm

Vandens kiekis

Vandens kiekis Mažai Vidutiniškai Daug
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RIDIKĖLIAI

17 STEAM-CT



RIDIKĖLIAI
Kopūstinių
šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 3 savaičių

0,5 - 1 cm

5 - 10 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

16

Vidutinis
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KALAFIORAS
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KALAFIORAS
Kopūstinių
šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 20 savaičių

0,5 - 1 cm

Mažiausiai 60
cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

1

Vidutinis
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BROKOLIS
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BROKOLIS Kopūstinių šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 20 savaičių

0,5 cm

Mažiausiai 60 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

1

Vidutinis
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MORKOS
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MORKOS Morkų šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 8 savaičių

0,5 - 1 cm

5 - 10 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

16

Vidutinis
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GRAŽGARSTĖ
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GRAŽGARSTĖ Saulėgrąžų
šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 4 savaičių

1 cm

Apie 10 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

9

Vidutinis
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SALOTOS
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SALOTOS
Saulėgrąžų

šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 4 savaičių

0,5 cm

Mažiausiai 20 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

4

Vidutinis
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ŠPINATAI
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ŠPINATAI Burokėlių šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 4 savaičių

1 cm

Apie 10 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

9

Mažai
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BUROKĖLIAI
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BUROKĖLIAI Burokėlių šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 8 savaičių

1 - 1,5 cm

Apie 10 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

9

Daug
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AGURKAI

33 STEAM-CT



AGURKAI Moliūgų šeima

SĖJOS KALENDORIUS

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 12 savaičių

0,5 - 1 cm

Mažiausiai 40 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

2

Mažai
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CUKINIJOS
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CUKINIJOS Moliūgų šeima

SĖJOS KALENDORIUS

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 10 savaičių

1 - 1,5 cm

Mažiausiai 60 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

1

Vidutinis
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ŽALIOSIOS PUPELĖS
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ŽALIOSIOS PUPELĖS Pupelių šeima

Augimo kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 12 savaičių

3 - 4 cm

Apie 20 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

4

Mažai
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PORAI
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PORAI Svogūnų šeima

SĖJOS KALENDORIUS

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Nuo 28 savaičių

1 - 1,5 cm

Apie 10 cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

9

Vidutinis
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Ieškote kitų daržovių?

Daržovės paveikslas
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Daržovės pavadinimas

Daržovės pavadinimas Daržovės paveikslas
Daržovių rūšis

(žr. spalvų kodus pirmame
puslapyje)

SĖJOS KALENDORIUS

Metų kalendorius

Vidutinis derliaus nuėmimo
laikas

Piktograma (žr. 2 puslapis) Savaičių skaičius
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Piktograma (žr. 2 puslapis) … cm

Piktograma (žr. 2 puslapis) … cm

Augalų skaičius 1 kvadrate

(piktograma)

Augalų skaičius

(maks. 3 lašai)

Mažai  / vidutinis / daug
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4 PRIEDAS

Kvadratinio daržo augalų augimo grafikas
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