
Ja jako ogród
Na co dzień często nie ma czasu na to, by zastanowić się nad tym, co odczuwamy, czego 
potrzebujemy i jak reagujemy. A przecież to, co dzieje się w naszych głowach i ciałach, 
jest równie ważne. Zajęcia pozwalają uczniom przyjrzeć się obu tym obszarom i uczą 
uważności na siebie. Mają na celu stworzenie uczniom przestrzeni do „zaglądania do 
wewnątrz”. 

Scenariusz został podzielony na trzy części. Pierwszą z nich można realizować niezależ-
nie od pozostałych, jako zajęcia wprowadzające do praktyk mindfulness. Punktem 
wyjścia jest temat kontaktu człowieka z przyrodą – to okazja, by doświadczyć siebie 
w relacji z naturą podczas spaceru. Jest to jednocześnie wprowadzenie do przyglądania 
się swojemu wnętrzu. Kolejne części pogłębiają umiejętności introspekcji. Oparte są na 
metaforze życia jako ogrodu i człowieka jako ogrodnika i mają zachęcić do tego, by każdy 
spojrzał na siebie w perspektywie rozwoju, wzrostu i dbałości. Zajęcia wspierają uczniów 
w rozumieniu własnych stanów, wyborów, podejścia do różnych aspektów życia.

3. Podczas zajęć postaraj się stworzyć swobodną atmosferę i zachęcaj uczniów do koncentra-
cji na sobie, kierowania uważności do wewnątrz. 

4. Ważne jest, aby uczniowie nie czuli się podczas zajęć oceniani: każde ze spotkań w cyklu 
ma być dla nich okazją do poszukiwania własnych odpowiedzi na swój temat. Z tego powodu 
uczniowie pracują podczas zajęć przede wszystkim samodzielnie, a kontakt z innymi osobami 
ma na celu podzielenie się wrażeniami z indywidualnych działań.

 

Przebieg zajęć:

Część I. Wyprawa do natury

        Materiały: koce, kartki z zadaniami z załącznika (po jednym zestawie dla każdego ucznia).

1. Zajęcia możesz rozpocząć w sali lekcyjnej lub umówić się z uczniami w wybranej przestrzeni 
przyrodniczej w Waszej miejscowości i tam poprowadzić całe spotkanie (zabierzcie ze sobą 
koce, na których będziecie mogli usiąść). Zapowiedz klasie, że podczas najbliższych kilku zajęć 
będziecie pracować wokół tematu ogrodu – doświadczycie kontaktu z naturą i spojrzycie na 
siebie samych jako ogród, a na swoje działania poprzez metaforę ogrodnika.  Celem tych zajęć 
jest udostępnienie każdemu przestrzeni na koncentrację na sobie i swoich własnych odczuciach. 
Uczestnicy będą mieli okazję, by podzielić się z innymi osobami swoimi myślami, ale najważniej-
sze jest to, co sami odkryją podczas tego spotkania. Zapowiedz, że Waszą pracę rozpocznie 
spacer, który pozwoli Wam obserwować przyrodę i sprawdzić na sobie, co daje człowiekowi 
kontakt z naturą. Przed Wami seria działań, która pozwoli doświadczać przyrody na różne sposo-
by.
 
2. Zaproś uczniów do pierwszego spojrzenia w głąb siebie. Poproś, by każdy usiadł w wygod-
nym dla niego miejscu, przymknął oczy i skupił się na sobie i tym, jak się czuje. Możesz dać 
uczniom kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę.

      Skup się na swoim ogólnym samopoczuciu, jakie ono jest w tym momencie?

     Przenieś uwagę na ciało. Czy jakieś miejsca dają o sobie znać – są napięte? Bolą? Spróbuj 
poświęcić chwilę uwagi każdej części ciała po kolei – idź od stóp aż po czubek głowy i zwracaj 
uwagę na to, co dzieje się z daną częścią ciała, czy czujesz w niej dyskomfort – a może przeciw-
nie, jest ona swobodna i zrelaksowana?

     Przenieś uwagę na swoje emocje, co teraz odczuwasz i spróbuj nazwać te stany.

      Przenieś uwagę na swoje myśli – obserwuj je przez chwilę, sprawdź dokąd biegną, na czym 
się skupiają?

Daj chwilę na obserwację każdego obszaru, a następnie poproś uczniów o zrobienie notatek 
z tego, co zaobserwowali. Co zwróciło ich uwagę? Podkreśl, że nie będą się dzielić z nikim tymi 
zapiskami, notują dla siebie.

3. Jeśli zaczęliście zajęcia w sali lekcyjnej, wyruszcie teraz do wybranego miejsca (las, park, pole, 
łąka, ogród itp.). Starajcie się poszukać jak najbardziej zielonego krajobrazu, który jest 
w Waszym zasięgu.

4. Kiedy dotrzecie do wybranego miejsca, zapowiedz uczniom, że będą je teraz eksplorować za 
pomocą różnych zmysłów i wchodzić w interakcje z nim. Za chwilę dasz im zestaw zadań 
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Uczestnicy/uczestniczki zajęć: 
uczniowie starszych klas szkół średnich
 
Przedmiot szkolny: cykl zajęć można 
potraktować jako serię godzin wycho-
wawczych lub wykorzystać podczas 
nietypowych obchodów Dnia Ziemi, Dnia 
Młodzieży lub podobnych okazji (zajęcia 
prowadzone przez wychowawcę, pedago-
ga lub psychologa szkolnego). 

Czas trwania: trzy godziny lekcyjne 

Cele:

1. Stworzenie okazji do kontaktu z naturą 
i zwrócenie uwagi na wartość, jaką przy-
roda wnosi do życia człowieka.

2. Wykorzystanie metafory człowieka 
jako ogrodnika do namysłu nad warto-
ściami, które uczestnicy chcą pielęgno-
wać.

3. Pogłębienie samoświadomości poprzez 
rozwój umiejętności introspekcyjnych.

Formy pracy: spacer, praca indywidual-
na, praca w parach, działania plastycz-
ne, tworzenie tekstów, rozmowy

Materiały: wskazane w poszczególnych 
częściach scenariusza.

Przestrzeń: wybrana przestrzeń natural-
na w obrębie miejscowości, w której 
znajduje się szkoła (park, las, łąka, ogród 
itp.).

      Wskazówki

1. Przed rozpoczęciem cyklu podkreśl, że w proponowanych działaniach ważne jest, aby poszu-
kać własnych odpowiedzi, przyjrzeć się sobie (swoim odczuciom, ważnym obszarom życia).

2. Zaznacz, że proponowane zadania mogą się wydawać nietypowe, a nawet dziwne, podkreśl, 
żeby mimo to spróbowali przekonać się, co przyniosą im te doświadczenia i skoncentrowali się 
podczas ich wykonywania na sobie bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. 

skupionych wokół pięciu obszarów (lub sześciu, jeśli realizujecie wszystkie części jednego dnia 
i będziecie zbierać materiał do wykonania kompozycji w trzeciej części). Polecenia znajdziesz 
w załączniku nr 1. Poproś uczniów, aby korzystali z nich zgodnie z numerami na kartkach. Pod-
kreśl, żeby wykonując je, koncentrowali się na sobie i swoich odczuciach, nie na innych 
osobach. Podane zadania mogą im się wydawać dziwne, nietypowe – poproś, aby pozwolili 
sobie na doświadczenie kontaktu z naturą, bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. Możesz 
dołączyć do grupy w doświadczaniu przyrody, żeby dodać im śmiałości i nie sprawiać wrażenia, 
że są przez Ciebie obserwowani.

Wariant I: Możesz zdecydować, że wykonacie tylko część z podanych w załączniku poleceń.

Wariant II: Możesz rozdać zestawy zadań uczniom i poprosić, żeby odbyli taki spacer samodziel-
nie przed Waszym kolejnym spotkaniem. Niech odwiedzą wtedy dowolnie wybrane miejsce.

5. Kiedy uczniowie będą wracać ze spaceru, niech siadają na kocach. Poproś, by jeszcze raz 
skupili się na sobie – w podobny sposób, jak przed zajęciami. Niech porównają swoje odczu-
cia i obserwacje z notatkami, które zrobili wcześniej. Mogą też ponownie zapisać swoje 
doświadczenia związane ze spacerem.

6. Na koniec poproś, by uczniowie utworzyli kilka grup lub stwórzcie jeden wspólny krąg i poroz-
mawiajcie o tym, czym było dla nich to doświadczenie – jak na nich wpłynęło? Zachęć do swo-
bodnego dzielenia się wrażeniami, wnioskami. Zapytaj, jak widzą funkcję zieleni? Co daje człowie-
kowi bliskość natury? Czy na co dzień korzystamy z możliwości, które ona stwarza?

Część II. Wyprawa w głąb siebie

          Materiały: kartki w formacie A3 (po jednej dla każdego ucznia), kartki do notowania, wydru-
kowane lub wyświetlone na tablicy multimedialnej pytania z załącznika nr 2.

1. Zapowiedz uczniom, że na tych zajęciach proponujesz im pracę z metaforą człowieka jako 
ogrodnika. Każdy będzie miał okazję do spojrzenia na siebie z tej perspektywy. Zacznijcie 
od rozmowy w parach lub małych grupach, w której uczestnicy zastanowią się, co jest charaktery-
styczne dla ogrodu jako miejsca, co kojarzy im się z tym hasłem. Niech zapisują swoje wnioski 
na kartkach.

Przykładowo (uczniowie mogą udzielić zupełnie innych odpowiedzi):
• uprawia się w nim różne gatunki roślin;
• wymaga pracy, by zachować piękno;
• można zmieniać jego kształt, sadząc nowe rośliny, zmieniając układ;
• mogą pojawić się chwasty. 

Po chwili poproś, aby spróbowali poszukać podobieństw, wspólnych cech łączących ogród 
i ludzkie życie? W jaki sposób można odnieść do człowieka te hasła, które zapisali wcześniej. Daj 
kilka minut na rozmowę, po tym czasie możesz zebrać na forum głosy uczniów. Zapytaj, jak 
widzą rolę ogrodnika – co należy do jego zadań, na co ma wpływ?

2. Zaproś każdego z uczniów, aby spróbował spojrzeć na swoje życie jak na ogród i zastanowił 
się, jakie obszary składają się na ten ogród. Niech swoje obserwacje zawrą w formie planu 
swojego wewnętrznego ogrodu. Zaznacz, że można się inspirować mapami zamieszczanymi 
w atlasach geograficznych, planami miast/parków lub stworzyć zupełnie autorską koncepcję 
planu ogrodu. Ważne, żeby oni sami rozumieli symbolikę poszczególnych elementów i wiedzieli, 
jakie obszary reprezentują. Zaznacz, że nie będą musieli się dzielić z innymi swoimi pracami, ani 
prezentować ich publicznie.

Kiedy uczniowie, będą mieli gotowy szkic, rozdaj każdemu wydrukowane pytania z załączni-
ka nr 2. Daj chwilę na zastanowienie się nad tymi hasłami – podkreśl, że cały czas mogą nanosić 
nowe elementy do swojego planu i przebudowywać go.

3. Poproś uczniów, by przyjrzeli się swoim mapom ja-ogrodów. Niech każdy z nich stworzy 
listę trzech-pięciu rzeczy o swoim ogrodzie, o które chciałby jako ogrodnik zadbać. Poproś, aby 
każdy zastanowił się, dlaczego te kwestie są ważne dla niego.

4. Poleć, aby każdy samodzielnie zastanowił się, nad jedną aktywnością, którą może wykonywać 
codziennie, by zadbać o obszary, które znalazły się na liście. Co mógłby robić raz w tygodniu? 
Jakie czynności mogą wykonywać, jako ogrodnicy, by ich ogród rozwijał się? Jaki kształt chcą 
mu nadać?

5. Poproś uczniów, by spotkali się w dwójkach i opowiedzieli sobie o tym, czym było dla nich 
doświadczenie przyglądania się sobie, jako ogrodnikowi dbającemu o swoją przestrzeń. Jak 
się czuli, patrząc na siebie z tej perspektywy? Czy pozwoliło im to dostrzec w sobie coś nowego? 
Jeśli tak – co to było? Podkreśl, żeby uczniowie dzielili się swoimi obserwacjami w takim stopniu, 
w jakim mają na to ochotę.

Część III. Piękno ogrodu

       Materiały: obiekty przyniesione przez uczestników zajęć ze spaceru (liście, patyki, igliwie, 
szyszki, trawa, piasek, kamyki, gałązki, pióra itp.) – jeśli części cyklu realizowane są w odstępach 
czasu poproś, aby uczniowie zebrali te materiały tuż przed zajęciami.

1. Poproś uczniów, aby każdy z przyniesionych ze spaceru elementów stworzył kompozycję 
przestrzenną, pt. Piękno mojego ogrodu. Niech sięgną pamięcią do poprzednich zajęć i spróbu-
ją przełożyć swoje myśli na formę plastyczną. Jako inspiracje możesz pokazać im kilka zdjęć 
ogrodów ZEN, lasów w słoiku i mikroszklarni. Zaznacz, że w dalszej części spotkania obejrzycie 
powstałe prace.

2. Kiedy kompozycje będą gotowe, zapowiedz uczniom, że zaraz będą mieli okazję obejrzeć 
powstałe prace. Rozdaj im małe karteczki i poproś, żeby wykorzystali je, by zostawić komenta-
rze na temat oglądanych prac. Podkreśl, żeby skupili się na tym, co jest dla nich wartością 
danej pracy – co stanowi o jej specyfice, unikatowości, pięknie. Komentarze mogą być ich 
własnymi wrażeniami, cytatem z jakiegoś utworu lub propozycją tytułu dla danej pracy – ważne 
by skupiały się na pozytywnych aspektach obejrzanej pracy. Obejrzyjcie dokładnie prace – zare-
zerwujcie czas na tę część zajęć.

3. Niech każda osoba zapozna się z otrzymanymi hasłami do swoich prac. Na co komentarze 
zwracają uwagę? Czy jakiś motyw się powtarza? Zaskakuje ich? Które spostrzeżenie najbardziej 
ich zastanawia? Które najbardziej trafnie oddaje ideę, jaką chcieli przekazać w swojej pracy? 
Które wnosi dla nich najciekawszą perspektywę na kompozycję? Czy z jakimś komentarzem się 
nie zgadzają lub jest dla nich niezrozumiały?

4. Poproś, aby każdy, wykorzystując otrzymane hasła i swoje przemyślenia, stworzył rodzaj krót-
kiej wiadomości do siebie, która będzie mu przypominać o tym, co piękne i ważne w jego 
wewnętrznym ogrodzie. Poproś, by przygotowali kartkę z tą wiadomością-afirmacją i umieścili ją 
w miejscu, które pozwoli codziennie przypominać sobie jej treść.

5. Usiądźcie w kręgu. Poproś, aby każdy podzielił się z innymi uczniami jedną myślą, z którą 
został po całym cyklu zajęć.

Materiały źródłowe do wykorzystania na zajęciach:

Pliki do druku (pdf):

załącznik nr 1 - zadania do Części I. Wyprawa do natury
załącznik nr 2 - pytania do Części II. Wyprawa w głąb siebie
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3. Podczas zajęć postaraj się stworzyć swobodną atmosferę i zachęcaj uczniów do koncentra-
cji na sobie, kierowania uważności do wewnątrz. 

4. Ważne jest, aby uczniowie nie czuli się podczas zajęć oceniani: każde ze spotkań w cyklu 
ma być dla nich okazją do poszukiwania własnych odpowiedzi na swój temat. Z tego powodu 
uczniowie pracują podczas zajęć przede wszystkim samodzielnie, a kontakt z innymi osobami 
ma na celu podzielenie się wrażeniami z indywidualnych działań.

 

Przebieg zajęć:

Część I. Wyprawa do natury

        Materiały: koce, kartki z zadaniami z załącznika (po jednym zestawie dla każdego ucznia).

1. Zajęcia możesz rozpocząć w sali lekcyjnej lub umówić się z uczniami w wybranej przestrzeni 
przyrodniczej w Waszej miejscowości i tam poprowadzić całe spotkanie (zabierzcie ze sobą 
koce, na których będziecie mogli usiąść). Zapowiedz klasie, że podczas najbliższych kilku zajęć 
będziecie pracować wokół tematu ogrodu – doświadczycie kontaktu z naturą i spojrzycie na 
siebie samych jako ogród, a na swoje działania poprzez metaforę ogrodnika.  Celem tych zajęć 
jest udostępnienie każdemu przestrzeni na koncentrację na sobie i swoich własnych odczuciach. 
Uczestnicy będą mieli okazję, by podzielić się z innymi osobami swoimi myślami, ale najważniej-
sze jest to, co sami odkryją podczas tego spotkania. Zapowiedz, że Waszą pracę rozpocznie 
spacer, który pozwoli Wam obserwować przyrodę i sprawdzić na sobie, co daje człowiekowi 
kontakt z naturą. Przed Wami seria działań, która pozwoli doświadczać przyrody na różne sposo-
by.
 
2. Zaproś uczniów do pierwszego spojrzenia w głąb siebie. Poproś, by każdy usiadł w wygod-
nym dla niego miejscu, przymknął oczy i skupił się na sobie i tym, jak się czuje. Możesz dać 
uczniom kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę.

      Skup się na swoim ogólnym samopoczuciu, jakie ono jest w tym momencie?

     Przenieś uwagę na ciało. Czy jakieś miejsca dają o sobie znać – są napięte? Bolą? Spróbuj 
poświęcić chwilę uwagi każdej części ciała po kolei – idź od stóp aż po czubek głowy i zwracaj 
uwagę na to, co dzieje się z daną częścią ciała, czy czujesz w niej dyskomfort – a może przeciw-
nie, jest ona swobodna i zrelaksowana?

     Przenieś uwagę na swoje emocje, co teraz odczuwasz i spróbuj nazwać te stany.

      Przenieś uwagę na swoje myśli – obserwuj je przez chwilę, sprawdź dokąd biegną, na czym 
się skupiają?

Daj chwilę na obserwację każdego obszaru, a następnie poproś uczniów o zrobienie notatek 
z tego, co zaobserwowali. Co zwróciło ich uwagę? Podkreśl, że nie będą się dzielić z nikim tymi 
zapiskami, notują dla siebie.

3. Jeśli zaczęliście zajęcia w sali lekcyjnej, wyruszcie teraz do wybranego miejsca (las, park, pole, 
łąka, ogród itp.). Starajcie się poszukać jak najbardziej zielonego krajobrazu, który jest 
w Waszym zasięgu.

4. Kiedy dotrzecie do wybranego miejsca, zapowiedz uczniom, że będą je teraz eksplorować za 
pomocą różnych zmysłów i wchodzić w interakcje z nim. Za chwilę dasz im zestaw zadań 

      Wskazówki

1. Przed rozpoczęciem cyklu podkreśl, że w proponowanych działaniach ważne jest, aby poszu-
kać własnych odpowiedzi, przyjrzeć się sobie (swoim odczuciom, ważnym obszarom życia).

2. Zaznacz, że proponowane zadania mogą się wydawać nietypowe, a nawet dziwne, podkreśl, 
żeby mimo to spróbowali przekonać się, co przyniosą im te doświadczenia i skoncentrowali się 
podczas ich wykonywania na sobie bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. 

skupionych wokół pięciu obszarów (lub sześciu, jeśli realizujecie wszystkie części jednego dnia 
i będziecie zbierać materiał do wykonania kompozycji w trzeciej części). Polecenia znajdziesz 
w załączniku nr 1. Poproś uczniów, aby korzystali z nich zgodnie z numerami na kartkach. Pod-
kreśl, żeby wykonując je, koncentrowali się na sobie i swoich odczuciach, nie na innych 
osobach. Podane zadania mogą im się wydawać dziwne, nietypowe – poproś, aby pozwolili 
sobie na doświadczenie kontaktu z naturą, bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. Możesz 
dołączyć do grupy w doświadczaniu przyrody, żeby dodać im śmiałości i nie sprawiać wrażenia, 
że są przez Ciebie obserwowani.

Wariant I: Możesz zdecydować, że wykonacie tylko część z podanych w załączniku poleceń.

Wariant II: Możesz rozdać zestawy zadań uczniom i poprosić, żeby odbyli taki spacer samodziel-
nie przed Waszym kolejnym spotkaniem. Niech odwiedzą wtedy dowolnie wybrane miejsce.

5. Kiedy uczniowie będą wracać ze spaceru, niech siadają na kocach. Poproś, by jeszcze raz 
skupili się na sobie – w podobny sposób, jak przed zajęciami. Niech porównają swoje odczu-
cia i obserwacje z notatkami, które zrobili wcześniej. Mogą też ponownie zapisać swoje 
doświadczenia związane ze spacerem.

6. Na koniec poproś, by uczniowie utworzyli kilka grup lub stwórzcie jeden wspólny krąg i poroz-
mawiajcie o tym, czym było dla nich to doświadczenie – jak na nich wpłynęło? Zachęć do swo-
bodnego dzielenia się wrażeniami, wnioskami. Zapytaj, jak widzą funkcję zieleni? Co daje człowie-
kowi bliskość natury? Czy na co dzień korzystamy z możliwości, które ona stwarza?

Część II. Wyprawa w głąb siebie

          Materiały: kartki w formacie A3 (po jednej dla każdego ucznia), kartki do notowania, wydru-
kowane lub wyświetlone na tablicy multimedialnej pytania z załącznika nr 2.

1. Zapowiedz uczniom, że na tych zajęciach proponujesz im pracę z metaforą człowieka jako 
ogrodnika. Każdy będzie miał okazję do spojrzenia na siebie z tej perspektywy. Zacznijcie 
od rozmowy w parach lub małych grupach, w której uczestnicy zastanowią się, co jest charaktery-
styczne dla ogrodu jako miejsca, co kojarzy im się z tym hasłem. Niech zapisują swoje wnioski 
na kartkach.

Przykładowo (uczniowie mogą udzielić zupełnie innych odpowiedzi):
• uprawia się w nim różne gatunki roślin;
• wymaga pracy, by zachować piękno;
• można zmieniać jego kształt, sadząc nowe rośliny, zmieniając układ;
• mogą pojawić się chwasty. 

Po chwili poproś, aby spróbowali poszukać podobieństw, wspólnych cech łączących ogród 
i ludzkie życie? W jaki sposób można odnieść do człowieka te hasła, które zapisali wcześniej. Daj 
kilka minut na rozmowę, po tym czasie możesz zebrać na forum głosy uczniów. Zapytaj, jak 
widzą rolę ogrodnika – co należy do jego zadań, na co ma wpływ?

2. Zaproś każdego z uczniów, aby spróbował spojrzeć na swoje życie jak na ogród i zastanowił 
się, jakie obszary składają się na ten ogród. Niech swoje obserwacje zawrą w formie planu 
swojego wewnętrznego ogrodu. Zaznacz, że można się inspirować mapami zamieszczanymi 
w atlasach geograficznych, planami miast/parków lub stworzyć zupełnie autorską koncepcję 
planu ogrodu. Ważne, żeby oni sami rozumieli symbolikę poszczególnych elementów i wiedzieli, 
jakie obszary reprezentują. Zaznacz, że nie będą musieli się dzielić z innymi swoimi pracami, ani 
prezentować ich publicznie.

Kiedy uczniowie, będą mieli gotowy szkic, rozdaj każdemu wydrukowane pytania z załączni-
ka nr 2. Daj chwilę na zastanowienie się nad tymi hasłami – podkreśl, że cały czas mogą nanosić 
nowe elementy do swojego planu i przebudowywać go.

3. Poproś uczniów, by przyjrzeli się swoim mapom ja-ogrodów. Niech każdy z nich stworzy 
listę trzech-pięciu rzeczy o swoim ogrodzie, o które chciałby jako ogrodnik zadbać. Poproś, aby 
każdy zastanowił się, dlaczego te kwestie są ważne dla niego.

4. Poleć, aby każdy samodzielnie zastanowił się, nad jedną aktywnością, którą może wykonywać 
codziennie, by zadbać o obszary, które znalazły się na liście. Co mógłby robić raz w tygodniu? 
Jakie czynności mogą wykonywać, jako ogrodnicy, by ich ogród rozwijał się? Jaki kształt chcą 
mu nadać?

5. Poproś uczniów, by spotkali się w dwójkach i opowiedzieli sobie o tym, czym było dla nich 
doświadczenie przyglądania się sobie, jako ogrodnikowi dbającemu o swoją przestrzeń. Jak 
się czuli, patrząc na siebie z tej perspektywy? Czy pozwoliło im to dostrzec w sobie coś nowego? 
Jeśli tak – co to było? Podkreśl, żeby uczniowie dzielili się swoimi obserwacjami w takim stopniu, 
w jakim mają na to ochotę.

Część III. Piękno ogrodu

       Materiały: obiekty przyniesione przez uczestników zajęć ze spaceru (liście, patyki, igliwie, 
szyszki, trawa, piasek, kamyki, gałązki, pióra itp.) – jeśli części cyklu realizowane są w odstępach 
czasu poproś, aby uczniowie zebrali te materiały tuż przed zajęciami.

1. Poproś uczniów, aby każdy z przyniesionych ze spaceru elementów stworzył kompozycję 
przestrzenną, pt. Piękno mojego ogrodu. Niech sięgną pamięcią do poprzednich zajęć i spróbu-
ją przełożyć swoje myśli na formę plastyczną. Jako inspiracje możesz pokazać im kilka zdjęć 
ogrodów ZEN, lasów w słoiku i mikroszklarni. Zaznacz, że w dalszej części spotkania obejrzycie 
powstałe prace.

2. Kiedy kompozycje będą gotowe, zapowiedz uczniom, że zaraz będą mieli okazję obejrzeć 
powstałe prace. Rozdaj im małe karteczki i poproś, żeby wykorzystali je, by zostawić komenta-
rze na temat oglądanych prac. Podkreśl, żeby skupili się na tym, co jest dla nich wartością 
danej pracy – co stanowi o jej specyfice, unikatowości, pięknie. Komentarze mogą być ich 
własnymi wrażeniami, cytatem z jakiegoś utworu lub propozycją tytułu dla danej pracy – ważne 
by skupiały się na pozytywnych aspektach obejrzanej pracy. Obejrzyjcie dokładnie prace – zare-
zerwujcie czas na tę część zajęć.

3. Niech każda osoba zapozna się z otrzymanymi hasłami do swoich prac. Na co komentarze 
zwracają uwagę? Czy jakiś motyw się powtarza? Zaskakuje ich? Które spostrzeżenie najbardziej 
ich zastanawia? Które najbardziej trafnie oddaje ideę, jaką chcieli przekazać w swojej pracy? 
Które wnosi dla nich najciekawszą perspektywę na kompozycję? Czy z jakimś komentarzem się 
nie zgadzają lub jest dla nich niezrozumiały?

4. Poproś, aby każdy, wykorzystując otrzymane hasła i swoje przemyślenia, stworzył rodzaj krót-
kiej wiadomości do siebie, która będzie mu przypominać o tym, co piękne i ważne w jego 
wewnętrznym ogrodzie. Poproś, by przygotowali kartkę z tą wiadomością-afirmacją i umieścili ją 
w miejscu, które pozwoli codziennie przypominać sobie jej treść.

5. Usiądźcie w kręgu. Poproś, aby każdy podzielił się z innymi uczniami jedną myślą, z którą 
został po całym cyklu zajęć.

Materiały źródłowe do wykorzystania na zajęciach:

Pliki do druku (pdf):

załącznik nr 1 - zadania do Części I. Wyprawa do natury
załącznik nr 2 - pytania do Części II. Wyprawa w głąb siebie
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3. Podczas zajęć postaraj się stworzyć swobodną atmosferę i zachęcaj uczniów do koncentra-
cji na sobie, kierowania uważności do wewnątrz. 

4. Ważne jest, aby uczniowie nie czuli się podczas zajęć oceniani: każde ze spotkań w cyklu 
ma być dla nich okazją do poszukiwania własnych odpowiedzi na swój temat. Z tego powodu 
uczniowie pracują podczas zajęć przede wszystkim samodzielnie, a kontakt z innymi osobami 
ma na celu podzielenie się wrażeniami z indywidualnych działań.

 

Przebieg zajęć:

Część I. Wyprawa do natury

        Materiały: koce, kartki z zadaniami z załącznika (po jednym zestawie dla każdego ucznia).

1. Zajęcia możesz rozpocząć w sali lekcyjnej lub umówić się z uczniami w wybranej przestrzeni 
przyrodniczej w Waszej miejscowości i tam poprowadzić całe spotkanie (zabierzcie ze sobą 
koce, na których będziecie mogli usiąść). Zapowiedz klasie, że podczas najbliższych kilku zajęć 
będziecie pracować wokół tematu ogrodu – doświadczycie kontaktu z naturą i spojrzycie na 
siebie samych jako ogród, a na swoje działania poprzez metaforę ogrodnika.  Celem tych zajęć 
jest udostępnienie każdemu przestrzeni na koncentrację na sobie i swoich własnych odczuciach. 
Uczestnicy będą mieli okazję, by podzielić się z innymi osobami swoimi myślami, ale najważniej-
sze jest to, co sami odkryją podczas tego spotkania. Zapowiedz, że Waszą pracę rozpocznie 
spacer, który pozwoli Wam obserwować przyrodę i sprawdzić na sobie, co daje człowiekowi 
kontakt z naturą. Przed Wami seria działań, która pozwoli doświadczać przyrody na różne sposo-
by.
 
2. Zaproś uczniów do pierwszego spojrzenia w głąb siebie. Poproś, by każdy usiadł w wygod-
nym dla niego miejscu, przymknął oczy i skupił się na sobie i tym, jak się czuje. Możesz dać 
uczniom kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę.

      Skup się na swoim ogólnym samopoczuciu, jakie ono jest w tym momencie?

     Przenieś uwagę na ciało. Czy jakieś miejsca dają o sobie znać – są napięte? Bolą? Spróbuj 
poświęcić chwilę uwagi każdej części ciała po kolei – idź od stóp aż po czubek głowy i zwracaj 
uwagę na to, co dzieje się z daną częścią ciała, czy czujesz w niej dyskomfort – a może przeciw-
nie, jest ona swobodna i zrelaksowana?

     Przenieś uwagę na swoje emocje, co teraz odczuwasz i spróbuj nazwać te stany.

      Przenieś uwagę na swoje myśli – obserwuj je przez chwilę, sprawdź dokąd biegną, na czym 
się skupiają?

Daj chwilę na obserwację każdego obszaru, a następnie poproś uczniów o zrobienie notatek 
z tego, co zaobserwowali. Co zwróciło ich uwagę? Podkreśl, że nie będą się dzielić z nikim tymi 
zapiskami, notują dla siebie.

3. Jeśli zaczęliście zajęcia w sali lekcyjnej, wyruszcie teraz do wybranego miejsca (las, park, pole, 
łąka, ogród itp.). Starajcie się poszukać jak najbardziej zielonego krajobrazu, który jest 
w Waszym zasięgu.

4. Kiedy dotrzecie do wybranego miejsca, zapowiedz uczniom, że będą je teraz eksplorować za 
pomocą różnych zmysłów i wchodzić w interakcje z nim. Za chwilę dasz im zestaw zadań 

      Wskazówki

1. Przed rozpoczęciem cyklu podkreśl, że w proponowanych działaniach ważne jest, aby poszu-
kać własnych odpowiedzi, przyjrzeć się sobie (swoim odczuciom, ważnym obszarom życia).

2. Zaznacz, że proponowane zadania mogą się wydawać nietypowe, a nawet dziwne, podkreśl, 
żeby mimo to spróbowali przekonać się, co przyniosą im te doświadczenia i skoncentrowali się 
podczas ich wykonywania na sobie bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. 

skupionych wokół pięciu obszarów (lub sześciu, jeśli realizujecie wszystkie części jednego dnia 
i będziecie zbierać materiał do wykonania kompozycji w trzeciej części). Polecenia znajdziesz 
w załączniku nr 1. Poproś uczniów, aby korzystali z nich zgodnie z numerami na kartkach. Pod-
kreśl, żeby wykonując je, koncentrowali się na sobie i swoich odczuciach, nie na innych 
osobach. Podane zadania mogą im się wydawać dziwne, nietypowe – poproś, aby pozwolili 
sobie na doświadczenie kontaktu z naturą, bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. Możesz 
dołączyć do grupy w doświadczaniu przyrody, żeby dodać im śmiałości i nie sprawiać wrażenia, 
że są przez Ciebie obserwowani.

Wariant I: Możesz zdecydować, że wykonacie tylko część z podanych w załączniku poleceń.

Wariant II: Możesz rozdać zestawy zadań uczniom i poprosić, żeby odbyli taki spacer samodziel-
nie przed Waszym kolejnym spotkaniem. Niech odwiedzą wtedy dowolnie wybrane miejsce.

5. Kiedy uczniowie będą wracać ze spaceru, niech siadają na kocach. Poproś, by jeszcze raz 
skupili się na sobie – w podobny sposób, jak przed zajęciami. Niech porównają swoje odczu-
cia i obserwacje z notatkami, które zrobili wcześniej. Mogą też ponownie zapisać swoje 
doświadczenia związane ze spacerem.

6. Na koniec poproś, by uczniowie utworzyli kilka grup lub stwórzcie jeden wspólny krąg i poroz-
mawiajcie o tym, czym było dla nich to doświadczenie – jak na nich wpłynęło? Zachęć do swo-
bodnego dzielenia się wrażeniami, wnioskami. Zapytaj, jak widzą funkcję zieleni? Co daje człowie-
kowi bliskość natury? Czy na co dzień korzystamy z możliwości, które ona stwarza?

Część II. Wyprawa w głąb siebie

          Materiały: kartki w formacie A3 (po jednej dla każdego ucznia), kartki do notowania, wydru-
kowane lub wyświetlone na tablicy multimedialnej pytania z załącznika nr 2.

1. Zapowiedz uczniom, że na tych zajęciach proponujesz im pracę z metaforą człowieka jako 
ogrodnika. Każdy będzie miał okazję do spojrzenia na siebie z tej perspektywy. Zacznijcie 
od rozmowy w parach lub małych grupach, w której uczestnicy zastanowią się, co jest charaktery-
styczne dla ogrodu jako miejsca, co kojarzy im się z tym hasłem. Niech zapisują swoje wnioski 
na kartkach.

Przykładowo (uczniowie mogą udzielić zupełnie innych odpowiedzi):
• uprawia się w nim różne gatunki roślin;
• wymaga pracy, by zachować piękno;
• można zmieniać jego kształt, sadząc nowe rośliny, zmieniając układ;
• mogą pojawić się chwasty. 

Po chwili poproś, aby spróbowali poszukać podobieństw, wspólnych cech łączących ogród 
i ludzkie życie? W jaki sposób można odnieść do człowieka te hasła, które zapisali wcześniej. Daj 
kilka minut na rozmowę, po tym czasie możesz zebrać na forum głosy uczniów. Zapytaj, jak 
widzą rolę ogrodnika – co należy do jego zadań, na co ma wpływ?

2. Zaproś każdego z uczniów, aby spróbował spojrzeć na swoje życie jak na ogród i zastanowił 
się, jakie obszary składają się na ten ogród. Niech swoje obserwacje zawrą w formie planu 
swojego wewnętrznego ogrodu. Zaznacz, że można się inspirować mapami zamieszczanymi 
w atlasach geograficznych, planami miast/parków lub stworzyć zupełnie autorską koncepcję 
planu ogrodu. Ważne, żeby oni sami rozumieli symbolikę poszczególnych elementów i wiedzieli, 
jakie obszary reprezentują. Zaznacz, że nie będą musieli się dzielić z innymi swoimi pracami, ani 
prezentować ich publicznie.

Kiedy uczniowie, będą mieli gotowy szkic, rozdaj każdemu wydrukowane pytania z załączni-
ka nr 2. Daj chwilę na zastanowienie się nad tymi hasłami – podkreśl, że cały czas mogą nanosić 
nowe elementy do swojego planu i przebudowywać go.

3. Poproś uczniów, by przyjrzeli się swoim mapom ja-ogrodów. Niech każdy z nich stworzy 
listę trzech-pięciu rzeczy o swoim ogrodzie, o które chciałby jako ogrodnik zadbać. Poproś, aby 
każdy zastanowił się, dlaczego te kwestie są ważne dla niego.

4. Poleć, aby każdy samodzielnie zastanowił się, nad jedną aktywnością, którą może wykonywać 
codziennie, by zadbać o obszary, które znalazły się na liście. Co mógłby robić raz w tygodniu? 
Jakie czynności mogą wykonywać, jako ogrodnicy, by ich ogród rozwijał się? Jaki kształt chcą 
mu nadać?

5. Poproś uczniów, by spotkali się w dwójkach i opowiedzieli sobie o tym, czym było dla nich 
doświadczenie przyglądania się sobie, jako ogrodnikowi dbającemu o swoją przestrzeń. Jak 
się czuli, patrząc na siebie z tej perspektywy? Czy pozwoliło im to dostrzec w sobie coś nowego? 
Jeśli tak – co to było? Podkreśl, żeby uczniowie dzielili się swoimi obserwacjami w takim stopniu, 
w jakim mają na to ochotę.

Część III. Piękno ogrodu

       Materiały: obiekty przyniesione przez uczestników zajęć ze spaceru (liście, patyki, igliwie, 
szyszki, trawa, piasek, kamyki, gałązki, pióra itp.) – jeśli części cyklu realizowane są w odstępach 
czasu poproś, aby uczniowie zebrali te materiały tuż przed zajęciami.

1. Poproś uczniów, aby każdy z przyniesionych ze spaceru elementów stworzył kompozycję 
przestrzenną, pt. Piękno mojego ogrodu. Niech sięgną pamięcią do poprzednich zajęć i spróbu-
ją przełożyć swoje myśli na formę plastyczną. Jako inspiracje możesz pokazać im kilka zdjęć 
ogrodów ZEN, lasów w słoiku i mikroszklarni. Zaznacz, że w dalszej części spotkania obejrzycie 
powstałe prace.

2. Kiedy kompozycje będą gotowe, zapowiedz uczniom, że zaraz będą mieli okazję obejrzeć 
powstałe prace. Rozdaj im małe karteczki i poproś, żeby wykorzystali je, by zostawić komenta-
rze na temat oglądanych prac. Podkreśl, żeby skupili się na tym, co jest dla nich wartością 
danej pracy – co stanowi o jej specyfice, unikatowości, pięknie. Komentarze mogą być ich 
własnymi wrażeniami, cytatem z jakiegoś utworu lub propozycją tytułu dla danej pracy – ważne 
by skupiały się na pozytywnych aspektach obejrzanej pracy. Obejrzyjcie dokładnie prace – zare-
zerwujcie czas na tę część zajęć.

3. Niech każda osoba zapozna się z otrzymanymi hasłami do swoich prac. Na co komentarze 
zwracają uwagę? Czy jakiś motyw się powtarza? Zaskakuje ich? Które spostrzeżenie najbardziej 
ich zastanawia? Które najbardziej trafnie oddaje ideę, jaką chcieli przekazać w swojej pracy? 
Które wnosi dla nich najciekawszą perspektywę na kompozycję? Czy z jakimś komentarzem się 
nie zgadzają lub jest dla nich niezrozumiały?

4. Poproś, aby każdy, wykorzystując otrzymane hasła i swoje przemyślenia, stworzył rodzaj krót-
kiej wiadomości do siebie, która będzie mu przypominać o tym, co piękne i ważne w jego 
wewnętrznym ogrodzie. Poproś, by przygotowali kartkę z tą wiadomością-afirmacją i umieścili ją 
w miejscu, które pozwoli codziennie przypominać sobie jej treść.

5. Usiądźcie w kręgu. Poproś, aby każdy podzielił się z innymi uczniami jedną myślą, z którą 
został po całym cyklu zajęć.

Materiały źródłowe do wykorzystania na zajęciach:

Pliki do druku (pdf):

załącznik nr 1 - zadania do Części I. Wyprawa do natury
załącznik nr 2 - pytania do Części II. Wyprawa w głąb siebie
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3. Podczas zajęć postaraj się stworzyć swobodną atmosferę i zachęcaj uczniów do koncentra-
cji na sobie, kierowania uważności do wewnątrz. 

4. Ważne jest, aby uczniowie nie czuli się podczas zajęć oceniani: każde ze spotkań w cyklu 
ma być dla nich okazją do poszukiwania własnych odpowiedzi na swój temat. Z tego powodu 
uczniowie pracują podczas zajęć przede wszystkim samodzielnie, a kontakt z innymi osobami 
ma na celu podzielenie się wrażeniami z indywidualnych działań.

 

Przebieg zajęć:

Część I. Wyprawa do natury

        Materiały: koce, kartki z zadaniami z załącznika (po jednym zestawie dla każdego ucznia).

1. Zajęcia możesz rozpocząć w sali lekcyjnej lub umówić się z uczniami w wybranej przestrzeni 
przyrodniczej w Waszej miejscowości i tam poprowadzić całe spotkanie (zabierzcie ze sobą 
koce, na których będziecie mogli usiąść). Zapowiedz klasie, że podczas najbliższych kilku zajęć 
będziecie pracować wokół tematu ogrodu – doświadczycie kontaktu z naturą i spojrzycie na 
siebie samych jako ogród, a na swoje działania poprzez metaforę ogrodnika.  Celem tych zajęć 
jest udostępnienie każdemu przestrzeni na koncentrację na sobie i swoich własnych odczuciach. 
Uczestnicy będą mieli okazję, by podzielić się z innymi osobami swoimi myślami, ale najważniej-
sze jest to, co sami odkryją podczas tego spotkania. Zapowiedz, że Waszą pracę rozpocznie 
spacer, który pozwoli Wam obserwować przyrodę i sprawdzić na sobie, co daje człowiekowi 
kontakt z naturą. Przed Wami seria działań, która pozwoli doświadczać przyrody na różne sposo-
by.
 
2. Zaproś uczniów do pierwszego spojrzenia w głąb siebie. Poproś, by każdy usiadł w wygod-
nym dla niego miejscu, przymknął oczy i skupił się na sobie i tym, jak się czuje. Możesz dać 
uczniom kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę.

      Skup się na swoim ogólnym samopoczuciu, jakie ono jest w tym momencie?

     Przenieś uwagę na ciało. Czy jakieś miejsca dają o sobie znać – są napięte? Bolą? Spróbuj 
poświęcić chwilę uwagi każdej części ciała po kolei – idź od stóp aż po czubek głowy i zwracaj 
uwagę na to, co dzieje się z daną częścią ciała, czy czujesz w niej dyskomfort – a może przeciw-
nie, jest ona swobodna i zrelaksowana?

     Przenieś uwagę na swoje emocje, co teraz odczuwasz i spróbuj nazwać te stany.

      Przenieś uwagę na swoje myśli – obserwuj je przez chwilę, sprawdź dokąd biegną, na czym 
się skupiają?

Daj chwilę na obserwację każdego obszaru, a następnie poproś uczniów o zrobienie notatek 
z tego, co zaobserwowali. Co zwróciło ich uwagę? Podkreśl, że nie będą się dzielić z nikim tymi 
zapiskami, notują dla siebie.

3. Jeśli zaczęliście zajęcia w sali lekcyjnej, wyruszcie teraz do wybranego miejsca (las, park, pole, 
łąka, ogród itp.). Starajcie się poszukać jak najbardziej zielonego krajobrazu, który jest 
w Waszym zasięgu.

4. Kiedy dotrzecie do wybranego miejsca, zapowiedz uczniom, że będą je teraz eksplorować za 
pomocą różnych zmysłów i wchodzić w interakcje z nim. Za chwilę dasz im zestaw zadań 

      Wskazówki

1. Przed rozpoczęciem cyklu podkreśl, że w proponowanych działaniach ważne jest, aby poszu-
kać własnych odpowiedzi, przyjrzeć się sobie (swoim odczuciom, ważnym obszarom życia).

2. Zaznacz, że proponowane zadania mogą się wydawać nietypowe, a nawet dziwne, podkreśl, 
żeby mimo to spróbowali przekonać się, co przyniosą im te doświadczenia i skoncentrowali się 
podczas ich wykonywania na sobie bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. 

skupionych wokół pięciu obszarów (lub sześciu, jeśli realizujecie wszystkie części jednego dnia 
i będziecie zbierać materiał do wykonania kompozycji w trzeciej części). Polecenia znajdziesz 
w załączniku nr 1. Poproś uczniów, aby korzystali z nich zgodnie z numerami na kartkach. Pod-
kreśl, żeby wykonując je, koncentrowali się na sobie i swoich odczuciach, nie na innych 
osobach. Podane zadania mogą im się wydawać dziwne, nietypowe – poproś, aby pozwolili 
sobie na doświadczenie kontaktu z naturą, bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. Możesz 
dołączyć do grupy w doświadczaniu przyrody, żeby dodać im śmiałości i nie sprawiać wrażenia, 
że są przez Ciebie obserwowani.

Wariant I: Możesz zdecydować, że wykonacie tylko część z podanych w załączniku poleceń.

Wariant II: Możesz rozdać zestawy zadań uczniom i poprosić, żeby odbyli taki spacer samodziel-
nie przed Waszym kolejnym spotkaniem. Niech odwiedzą wtedy dowolnie wybrane miejsce.

5. Kiedy uczniowie będą wracać ze spaceru, niech siadają na kocach. Poproś, by jeszcze raz 
skupili się na sobie – w podobny sposób, jak przed zajęciami. Niech porównają swoje odczu-
cia i obserwacje z notatkami, które zrobili wcześniej. Mogą też ponownie zapisać swoje 
doświadczenia związane ze spacerem.

6. Na koniec poproś, by uczniowie utworzyli kilka grup lub stwórzcie jeden wspólny krąg i poroz-
mawiajcie o tym, czym było dla nich to doświadczenie – jak na nich wpłynęło? Zachęć do swo-
bodnego dzielenia się wrażeniami, wnioskami. Zapytaj, jak widzą funkcję zieleni? Co daje człowie-
kowi bliskość natury? Czy na co dzień korzystamy z możliwości, które ona stwarza?

Część II. Wyprawa w głąb siebie

          Materiały: kartki w formacie A3 (po jednej dla każdego ucznia), kartki do notowania, wydru-
kowane lub wyświetlone na tablicy multimedialnej pytania z załącznika nr 2.

1. Zapowiedz uczniom, że na tych zajęciach proponujesz im pracę z metaforą człowieka jako 
ogrodnika. Każdy będzie miał okazję do spojrzenia na siebie z tej perspektywy. Zacznijcie 
od rozmowy w parach lub małych grupach, w której uczestnicy zastanowią się, co jest charaktery-
styczne dla ogrodu jako miejsca, co kojarzy im się z tym hasłem. Niech zapisują swoje wnioski 
na kartkach.

Przykładowo (uczniowie mogą udzielić zupełnie innych odpowiedzi):
• uprawia się w nim różne gatunki roślin;
• wymaga pracy, by zachować piękno;
• można zmieniać jego kształt, sadząc nowe rośliny, zmieniając układ;
• mogą pojawić się chwasty. 

Po chwili poproś, aby spróbowali poszukać podobieństw, wspólnych cech łączących ogród 
i ludzkie życie? W jaki sposób można odnieść do człowieka te hasła, które zapisali wcześniej. Daj 
kilka minut na rozmowę, po tym czasie możesz zebrać na forum głosy uczniów. Zapytaj, jak 
widzą rolę ogrodnika – co należy do jego zadań, na co ma wpływ?

2. Zaproś każdego z uczniów, aby spróbował spojrzeć na swoje życie jak na ogród i zastanowił 
się, jakie obszary składają się na ten ogród. Niech swoje obserwacje zawrą w formie planu 
swojego wewnętrznego ogrodu. Zaznacz, że można się inspirować mapami zamieszczanymi 
w atlasach geograficznych, planami miast/parków lub stworzyć zupełnie autorską koncepcję 
planu ogrodu. Ważne, żeby oni sami rozumieli symbolikę poszczególnych elementów i wiedzieli, 
jakie obszary reprezentują. Zaznacz, że nie będą musieli się dzielić z innymi swoimi pracami, ani 
prezentować ich publicznie.

Kiedy uczniowie, będą mieli gotowy szkic, rozdaj każdemu wydrukowane pytania z załączni-
ka nr 2. Daj chwilę na zastanowienie się nad tymi hasłami – podkreśl, że cały czas mogą nanosić 
nowe elementy do swojego planu i przebudowywać go.

3. Poproś uczniów, by przyjrzeli się swoim mapom ja-ogrodów. Niech każdy z nich stworzy 
listę trzech-pięciu rzeczy o swoim ogrodzie, o które chciałby jako ogrodnik zadbać. Poproś, aby 
każdy zastanowił się, dlaczego te kwestie są ważne dla niego.

4. Poleć, aby każdy samodzielnie zastanowił się, nad jedną aktywnością, którą może wykonywać 
codziennie, by zadbać o obszary, które znalazły się na liście. Co mógłby robić raz w tygodniu? 
Jakie czynności mogą wykonywać, jako ogrodnicy, by ich ogród rozwijał się? Jaki kształt chcą 
mu nadać?

5. Poproś uczniów, by spotkali się w dwójkach i opowiedzieli sobie o tym, czym było dla nich 
doświadczenie przyglądania się sobie, jako ogrodnikowi dbającemu o swoją przestrzeń. Jak 
się czuli, patrząc na siebie z tej perspektywy? Czy pozwoliło im to dostrzec w sobie coś nowego? 
Jeśli tak – co to było? Podkreśl, żeby uczniowie dzielili się swoimi obserwacjami w takim stopniu, 
w jakim mają na to ochotę.

Część III. Piękno ogrodu

       Materiały: obiekty przyniesione przez uczestników zajęć ze spaceru (liście, patyki, igliwie, 
szyszki, trawa, piasek, kamyki, gałązki, pióra itp.) – jeśli części cyklu realizowane są w odstępach 
czasu poproś, aby uczniowie zebrali te materiały tuż przed zajęciami.

1. Poproś uczniów, aby każdy z przyniesionych ze spaceru elementów stworzył kompozycję 
przestrzenną, pt. Piękno mojego ogrodu. Niech sięgną pamięcią do poprzednich zajęć i spróbu-
ją przełożyć swoje myśli na formę plastyczną. Jako inspiracje możesz pokazać im kilka zdjęć 
ogrodów ZEN, lasów w słoiku i mikroszklarni. Zaznacz, że w dalszej części spotkania obejrzycie 
powstałe prace.

2. Kiedy kompozycje będą gotowe, zapowiedz uczniom, że zaraz będą mieli okazję obejrzeć 
powstałe prace. Rozdaj im małe karteczki i poproś, żeby wykorzystali je, by zostawić komenta-
rze na temat oglądanych prac. Podkreśl, żeby skupili się na tym, co jest dla nich wartością 
danej pracy – co stanowi o jej specyfice, unikatowości, pięknie. Komentarze mogą być ich 
własnymi wrażeniami, cytatem z jakiegoś utworu lub propozycją tytułu dla danej pracy – ważne 
by skupiały się na pozytywnych aspektach obejrzanej pracy. Obejrzyjcie dokładnie prace – zare-
zerwujcie czas na tę część zajęć.

3. Niech każda osoba zapozna się z otrzymanymi hasłami do swoich prac. Na co komentarze 
zwracają uwagę? Czy jakiś motyw się powtarza? Zaskakuje ich? Które spostrzeżenie najbardziej 
ich zastanawia? Które najbardziej trafnie oddaje ideę, jaką chcieli przekazać w swojej pracy? 
Które wnosi dla nich najciekawszą perspektywę na kompozycję? Czy z jakimś komentarzem się 
nie zgadzają lub jest dla nich niezrozumiały?

4. Poproś, aby każdy, wykorzystując otrzymane hasła i swoje przemyślenia, stworzył rodzaj krót-
kiej wiadomości do siebie, która będzie mu przypominać o tym, co piękne i ważne w jego 
wewnętrznym ogrodzie. Poproś, by przygotowali kartkę z tą wiadomością-afirmacją i umieścili ją 
w miejscu, które pozwoli codziennie przypominać sobie jej treść.

5. Usiądźcie w kręgu. Poproś, aby każdy podzielił się z innymi uczniami jedną myślą, z którą 
został po całym cyklu zajęć.

Materiały źródłowe do wykorzystania na zajęciach:

Pliki do druku (pdf):

załącznik nr 1 - zadania do Części I. Wyprawa do natury
załącznik nr 2 - pytania do Części II. Wyprawa w głąb siebie
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3. Podczas zajęć postaraj się stworzyć swobodną atmosferę i zachęcaj uczniów do koncentra-
cji na sobie, kierowania uważności do wewnątrz. 

4. Ważne jest, aby uczniowie nie czuli się podczas zajęć oceniani: każde ze spotkań w cyklu 
ma być dla nich okazją do poszukiwania własnych odpowiedzi na swój temat. Z tego powodu 
uczniowie pracują podczas zajęć przede wszystkim samodzielnie, a kontakt z innymi osobami 
ma na celu podzielenie się wrażeniami z indywidualnych działań.

 

Przebieg zajęć:

Część I. Wyprawa do natury

        Materiały: koce, kartki z zadaniami z załącznika (po jednym zestawie dla każdego ucznia).

1. Zajęcia możesz rozpocząć w sali lekcyjnej lub umówić się z uczniami w wybranej przestrzeni 
przyrodniczej w Waszej miejscowości i tam poprowadzić całe spotkanie (zabierzcie ze sobą 
koce, na których będziecie mogli usiąść). Zapowiedz klasie, że podczas najbliższych kilku zajęć 
będziecie pracować wokół tematu ogrodu – doświadczycie kontaktu z naturą i spojrzycie na 
siebie samych jako ogród, a na swoje działania poprzez metaforę ogrodnika.  Celem tych zajęć 
jest udostępnienie każdemu przestrzeni na koncentrację na sobie i swoich własnych odczuciach. 
Uczestnicy będą mieli okazję, by podzielić się z innymi osobami swoimi myślami, ale najważniej-
sze jest to, co sami odkryją podczas tego spotkania. Zapowiedz, że Waszą pracę rozpocznie 
spacer, który pozwoli Wam obserwować przyrodę i sprawdzić na sobie, co daje człowiekowi 
kontakt z naturą. Przed Wami seria działań, która pozwoli doświadczać przyrody na różne sposo-
by.
 
2. Zaproś uczniów do pierwszego spojrzenia w głąb siebie. Poproś, by każdy usiadł w wygod-
nym dla niego miejscu, przymknął oczy i skupił się na sobie i tym, jak się czuje. Możesz dać 
uczniom kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę.

      Skup się na swoim ogólnym samopoczuciu, jakie ono jest w tym momencie?

     Przenieś uwagę na ciało. Czy jakieś miejsca dają o sobie znać – są napięte? Bolą? Spróbuj 
poświęcić chwilę uwagi każdej części ciała po kolei – idź od stóp aż po czubek głowy i zwracaj 
uwagę na to, co dzieje się z daną częścią ciała, czy czujesz w niej dyskomfort – a może przeciw-
nie, jest ona swobodna i zrelaksowana?

     Przenieś uwagę na swoje emocje, co teraz odczuwasz i spróbuj nazwać te stany.

      Przenieś uwagę na swoje myśli – obserwuj je przez chwilę, sprawdź dokąd biegną, na czym 
się skupiają?

Daj chwilę na obserwację każdego obszaru, a następnie poproś uczniów o zrobienie notatek 
z tego, co zaobserwowali. Co zwróciło ich uwagę? Podkreśl, że nie będą się dzielić z nikim tymi 
zapiskami, notują dla siebie.

3. Jeśli zaczęliście zajęcia w sali lekcyjnej, wyruszcie teraz do wybranego miejsca (las, park, pole, 
łąka, ogród itp.). Starajcie się poszukać jak najbardziej zielonego krajobrazu, który jest 
w Waszym zasięgu.

4. Kiedy dotrzecie do wybranego miejsca, zapowiedz uczniom, że będą je teraz eksplorować za 
pomocą różnych zmysłów i wchodzić w interakcje z nim. Za chwilę dasz im zestaw zadań 

      Wskazówki

1. Przed rozpoczęciem cyklu podkreśl, że w proponowanych działaniach ważne jest, aby poszu-
kać własnych odpowiedzi, przyjrzeć się sobie (swoim odczuciom, ważnym obszarom życia).

2. Zaznacz, że proponowane zadania mogą się wydawać nietypowe, a nawet dziwne, podkreśl, 
żeby mimo to spróbowali przekonać się, co przyniosą im te doświadczenia i skoncentrowali się 
podczas ich wykonywania na sobie bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. 

skupionych wokół pięciu obszarów (lub sześciu, jeśli realizujecie wszystkie części jednego dnia 
i będziecie zbierać materiał do wykonania kompozycji w trzeciej części). Polecenia znajdziesz 
w załączniku nr 1. Poproś uczniów, aby korzystali z nich zgodnie z numerami na kartkach. Pod-
kreśl, żeby wykonując je, koncentrowali się na sobie i swoich odczuciach, nie na innych 
osobach. Podane zadania mogą im się wydawać dziwne, nietypowe – poproś, aby pozwolili 
sobie na doświadczenie kontaktu z naturą, bez oceniania innych i siebie w tym działaniu. Możesz 
dołączyć do grupy w doświadczaniu przyrody, żeby dodać im śmiałości i nie sprawiać wrażenia, 
że są przez Ciebie obserwowani.

Wariant I: Możesz zdecydować, że wykonacie tylko część z podanych w załączniku poleceń.

Wariant II: Możesz rozdać zestawy zadań uczniom i poprosić, żeby odbyli taki spacer samodziel-
nie przed Waszym kolejnym spotkaniem. Niech odwiedzą wtedy dowolnie wybrane miejsce.

5. Kiedy uczniowie będą wracać ze spaceru, niech siadają na kocach. Poproś, by jeszcze raz 
skupili się na sobie – w podobny sposób, jak przed zajęciami. Niech porównają swoje odczu-
cia i obserwacje z notatkami, które zrobili wcześniej. Mogą też ponownie zapisać swoje 
doświadczenia związane ze spacerem.

6. Na koniec poproś, by uczniowie utworzyli kilka grup lub stwórzcie jeden wspólny krąg i poroz-
mawiajcie o tym, czym było dla nich to doświadczenie – jak na nich wpłynęło? Zachęć do swo-
bodnego dzielenia się wrażeniami, wnioskami. Zapytaj, jak widzą funkcję zieleni? Co daje człowie-
kowi bliskość natury? Czy na co dzień korzystamy z możliwości, które ona stwarza?

Część II. Wyprawa w głąb siebie

          Materiały: kartki w formacie A3 (po jednej dla każdego ucznia), kartki do notowania, wydru-
kowane lub wyświetlone na tablicy multimedialnej pytania z załącznika nr 2.

1. Zapowiedz uczniom, że na tych zajęciach proponujesz im pracę z metaforą człowieka jako 
ogrodnika. Każdy będzie miał okazję do spojrzenia na siebie z tej perspektywy. Zacznijcie 
od rozmowy w parach lub małych grupach, w której uczestnicy zastanowią się, co jest charaktery-
styczne dla ogrodu jako miejsca, co kojarzy im się z tym hasłem. Niech zapisują swoje wnioski 
na kartkach.

Przykładowo (uczniowie mogą udzielić zupełnie innych odpowiedzi):
• uprawia się w nim różne gatunki roślin;
• wymaga pracy, by zachować piękno;
• można zmieniać jego kształt, sadząc nowe rośliny, zmieniając układ;
• mogą pojawić się chwasty. 

Po chwili poproś, aby spróbowali poszukać podobieństw, wspólnych cech łączących ogród 
i ludzkie życie? W jaki sposób można odnieść do człowieka te hasła, które zapisali wcześniej. Daj 
kilka minut na rozmowę, po tym czasie możesz zebrać na forum głosy uczniów. Zapytaj, jak 
widzą rolę ogrodnika – co należy do jego zadań, na co ma wpływ?

2. Zaproś każdego z uczniów, aby spróbował spojrzeć na swoje życie jak na ogród i zastanowił 
się, jakie obszary składają się na ten ogród. Niech swoje obserwacje zawrą w formie planu 
swojego wewnętrznego ogrodu. Zaznacz, że można się inspirować mapami zamieszczanymi 
w atlasach geograficznych, planami miast/parków lub stworzyć zupełnie autorską koncepcję 
planu ogrodu. Ważne, żeby oni sami rozumieli symbolikę poszczególnych elementów i wiedzieli, 
jakie obszary reprezentują. Zaznacz, że nie będą musieli się dzielić z innymi swoimi pracami, ani 
prezentować ich publicznie.

Kiedy uczniowie, będą mieli gotowy szkic, rozdaj każdemu wydrukowane pytania z załączni-
ka nr 2. Daj chwilę na zastanowienie się nad tymi hasłami – podkreśl, że cały czas mogą nanosić 
nowe elementy do swojego planu i przebudowywać go.

3. Poproś uczniów, by przyjrzeli się swoim mapom ja-ogrodów. Niech każdy z nich stworzy 
listę trzech-pięciu rzeczy o swoim ogrodzie, o które chciałby jako ogrodnik zadbać. Poproś, aby 
każdy zastanowił się, dlaczego te kwestie są ważne dla niego.

4. Poleć, aby każdy samodzielnie zastanowił się, nad jedną aktywnością, którą może wykonywać 
codziennie, by zadbać o obszary, które znalazły się na liście. Co mógłby robić raz w tygodniu? 
Jakie czynności mogą wykonywać, jako ogrodnicy, by ich ogród rozwijał się? Jaki kształt chcą 
mu nadać?

5. Poproś uczniów, by spotkali się w dwójkach i opowiedzieli sobie o tym, czym było dla nich 
doświadczenie przyglądania się sobie, jako ogrodnikowi dbającemu o swoją przestrzeń. Jak 
się czuli, patrząc na siebie z tej perspektywy? Czy pozwoliło im to dostrzec w sobie coś nowego? 
Jeśli tak – co to było? Podkreśl, żeby uczniowie dzielili się swoimi obserwacjami w takim stopniu, 
w jakim mają na to ochotę.

Część III. Piękno ogrodu

       Materiały: obiekty przyniesione przez uczestników zajęć ze spaceru (liście, patyki, igliwie, 
szyszki, trawa, piasek, kamyki, gałązki, pióra itp.) – jeśli części cyklu realizowane są w odstępach 
czasu poproś, aby uczniowie zebrali te materiały tuż przed zajęciami.

1. Poproś uczniów, aby każdy z przyniesionych ze spaceru elementów stworzył kompozycję 
przestrzenną, pt. Piękno mojego ogrodu. Niech sięgną pamięcią do poprzednich zajęć i spróbu-
ją przełożyć swoje myśli na formę plastyczną. Jako inspiracje możesz pokazać im kilka zdjęć 
ogrodów ZEN, lasów w słoiku i mikroszklarni. Zaznacz, że w dalszej części spotkania obejrzycie 
powstałe prace.

2. Kiedy kompozycje będą gotowe, zapowiedz uczniom, że zaraz będą mieli okazję obejrzeć 
powstałe prace. Rozdaj im małe karteczki i poproś, żeby wykorzystali je, by zostawić komenta-
rze na temat oglądanych prac. Podkreśl, żeby skupili się na tym, co jest dla nich wartością 
danej pracy – co stanowi o jej specyfice, unikatowości, pięknie. Komentarze mogą być ich 
własnymi wrażeniami, cytatem z jakiegoś utworu lub propozycją tytułu dla danej pracy – ważne 
by skupiały się na pozytywnych aspektach obejrzanej pracy. Obejrzyjcie dokładnie prace – zare-
zerwujcie czas na tę część zajęć.

3. Niech każda osoba zapozna się z otrzymanymi hasłami do swoich prac. Na co komentarze 
zwracają uwagę? Czy jakiś motyw się powtarza? Zaskakuje ich? Które spostrzeżenie najbardziej 
ich zastanawia? Które najbardziej trafnie oddaje ideę, jaką chcieli przekazać w swojej pracy? 
Które wnosi dla nich najciekawszą perspektywę na kompozycję? Czy z jakimś komentarzem się 
nie zgadzają lub jest dla nich niezrozumiały?

4. Poproś, aby każdy, wykorzystując otrzymane hasła i swoje przemyślenia, stworzył rodzaj krót-
kiej wiadomości do siebie, która będzie mu przypominać o tym, co piękne i ważne w jego 
wewnętrznym ogrodzie. Poproś, by przygotowali kartkę z tą wiadomością-afirmacją i umieścili ją 
w miejscu, które pozwoli codziennie przypominać sobie jej treść.

5. Usiądźcie w kręgu. Poproś, aby każdy podzielił się z innymi uczniami jedną myślą, z którą 
został po całym cyklu zajęć.

Materiały źródłowe do wykorzystania na zajęciach:

Pliki do druku (pdf):

załącznik nr 1 - zadania do Części I. Wyprawa do natury
załącznik nr 2 - pytania do Części II. Wyprawa w głąb siebie
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