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DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

Le jardinage permet de responsabiliser les
enfants, sur leur comportement et leur
attitude vis-à-vis de leurs pairs.
La découverte des plantes, des cycles
végétaux, de la biodiversité sensibilise à
l’importance de l’environnement. Les
expériences que vivent les enfants lors de
séances de jardinage, notamment la joie de
voir pousser et grandir des graines qu’ils ont
plantées et la fierté de pouvoir récolter ce
qu’ils ont semé, donnent un sens à leurs
travaux et à leurs apprentissages.
L’observation des cycles des végétaux est une
excellente introduction à la découverte des
saisons et du temps.

Gardening allows children to take
responsibility for their behavior and their
attitude towards their peers.
The discovery of plants, plant cycles and
biodiversity raises awareness of the
importance of the environment. The
experiences children have during
gardening sessions, in particular the joy
of seeing the seeds they have planted
grow and grow and the pride in being
able to harvest what they have sown, give
meaning to their work and their learning.
Observing the cycles of plants is an
excellent introduction to discovering the
seasons and the weather.

การทำสวนช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน
การค้นพบพืชวัฏจักรของพืชและความหลาก
หลายทางชีวภาพทำให้เกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่
เด็ก ๆ มีระหว่างการทำสวนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความสุขที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่พวกเขาปลูก
ไว้เติบโตและเติบโตและความภาคภูมิใจที่
สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาได้หว่านให้
ความหมายต่องานและการเรียนรู้ของพวก
เขา .
การสังเกตวัฏจักรของพืชเป็นการแนะนำที่ดี
เยี่ยมในการค้นหาฤดูกาลและสภาพอากาศ
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