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Magdalena Rowińska
Konspekt zajęć z „Profesjon@lny Trener”
1. Temat: RÓŻA „Królowa Kwiatów”
2. Czas trwania – 15 minut
3. Cel szczegółowy
Wiedza – uczestnicy znają systematykę róż ogrodowych, podstawowe zasady
efektywnej pielęgnacji, oraz zasady sadzenia róż
Umiejętności – uczestnicy potrafią poprawnie zasadzić różany krzew co warunkuje
dobre efekty uprawy
Postawy – uczestnicy biorą pod wątpliwość stwierdzenie, że róża to kapryśna roślina
4. Metody: miniwykład, pokaz, praca w grupach
5. Środki : rzutnik multimedialny, laptop, skrypt ( po jednym dla każdego uczestnika),
sadzonki róż, ziemia, sekatory, pojemniki plastikowe, gumowe rękawiczki

PRZEBIEG

1. Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie się prowadzącego.

czas

UWAGI

2 min

Przedstawienie tematyki i celów szkolenia.

2. Miniwykład
•

zaprezentowanie grup róż

•

przedstawienie warunków uprawy

•

omówienie zasad poprawnego sadzenia róż

5 min

Cel: Uczestnicy znają systematykę róż ozdobnych, podstawowe zasady
efektywnej pielęgnacji, oraz zasady sadzenia róż
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Jeśli grupa

3. Ćwiczenie – praca w grupach (sadzenie róż)
•

podzielenie grupy na trzyosobowe zespoły

•

rozdanie akcesoriów do sadzenia roślin, (dla każdej grupy po jednym

6 min odmówi udziału w
ćwiczeniach
praktycznych,
poprosić

pojemniku, sekatorze, sadzonce, oraz rękawiczki dla wszystkich)

ochotnika o

Cel: Uczestnicy potrafią poprawnie zasadzić różany krzew co warunkuje dobre

zaprezentowanie

efekty uprawy.

prawidłowego
sadzenia.

2 min
4. Podsumowanie
•

nagrodzenie najlepszej drużyny

•

odpowiedź na pytania do prowadzącego

Cel: Refleksja na temat wymagań uprawowych róż.
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