PSHE podněty pro výuku
Zenové zahrady

Rajské zahrady

Prozkoumejte a navrhněte japonskou zenovou zahradu

Prozkoumejte a navrhněte islámskou rajskou zahradu

Cíl: Prozkoumat design, historii a symboliku zenových zahrad; vytvořit návrh zahrady

Cíl: Prozkoumat design, historii a symboliku islámských rajských zahrad; vytvořit návrh
zahrady

Zdroje:
Suchý písek, podnosy, kameny různých velikostí a
tvarů, větvičky; vidlička na hrabání písku.
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Zenová zahrada je navržena tak, aby
vyvolávala pocity klidu, ticha a míru se
souvisejícími přínosy pro duševní i
psychické zdraví.
Kameny, štěrk nebo písek jsou použité
k vytvoření esence přírody. Design je
jednoduchý a využívá pouze malou
škálu materiálů.
Spirálové vzory jsou vyhrabány do písku
nebo štěrku a reprezentují element vody

Zen gardens

Zdroje:
Recyklované modelovací materiály a materiál z
prořezaných stromů a keřů na školním pozemku.

•
•

•
•
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Porovnejte zenové zahrady s rajskými zahradami. Můžete třídu rozdělit na dvě skupiny,
každá bude zkoumat a modelovat jiný typ zahrady.
Navrhněte plán na zenovou zahradu, který bude obsahovat důležité klíčové prvky. Pak s
pomocí zdrojů uvedených výše vyrobte její model.
Klíčová slova:
rituál, meditace, šintoismus
Kritéria úspěchu:
ü Žáci dokáží použít písemný materiál a internet
k vyhledání informací o japonských zenových
zahradách.
ü Dokáží popsat jednotlivé prvky a jejich
významy v japonských zenových zahradách.
ü Dokáží navrhnout a vyrobit model japonské zenové zahrady.
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Paradise gardens

Rajské zahrady jsou formální, symetrické a
často uzavřené.
Obvykle jsou obdélníkové se čtyřmi
kvadranty rozdělenými vodními koryty a
uprostřed se nachází rybník.
V jednotlivých kvadrantech jsou vysazené
ovocné stromy a rostliny.
Symbolika je zřetelná a během výzkumu
žáky zaujme.

Porovnejte se zenovými zahradami. Můžete třídu rozdělit na dvě skupiny, každá bude
zkoumat a modelovat jiný typ zahrady.
Další podněty:
Využijte tuto aktivitu k zaměření se na vzor, symetrii a řazení v rámci matematiky
Klíčová slova: symetrie, modlitba, meditace
Kritéria úspěchu
ü Žáci dokáží použít písemný materiál a internet k vyhledání informací o islámských
rajských zahradách..
ü Dokáží popsat prvky a významy prvků v rajských zahradách.
ü Dokáží navrhnout a vyrobit model islámské rajské zahrady.
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