Скъпи Приятели,
БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ
За красивите вкусни градинки,
за положителната промяна,
за прекрасните мигове
ЗАЕДНО.
БЛАГОДАРИМ ви, че създадохте
едно ново, красиво, зелено и вдъхновяващо пространство за
учене, игра и общуване, така ценно и любимо за всички.
=

Вашата вкусна био-градинка не само даде богата реколта, тя е
безценна част от една голяма позитивна промяна, която
докосна живота на хиляди деца и родители от големия град.
=

Мъдреците казват, че веднъж обогатено с нова идея и опит,
съзнанието се променя завинаги.
=

Ние вярваме, че всяко едно семенце, което децата посадиха с
Любов и Внимание, има силата да усмихне цялото ни общество
и да промени целия свят.
=

Със създаването на “вкусната био-градинка” вие показахте, че
животът в Хармония със себе си, с околните и с Природата е
напълно възможен, дори и в сърцето на големия град.

С ПРИЗНАТЕЛНОСТ И НАЙ-СЪРДЕЧНА
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ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ
ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА (Еdible Garden in Kindergarden)
е изключително популярна по света практика за екологично
образование чрез преживяване, а нейното изграждане е
прекрасен повод-вдъхновение за появата на солидарни
(взаимно подкрепящи се) общности.
=

По един естествен, забавен и лесен начин ВКУСНАТА
БИО-ГРАДИНКА се превръща в любим на децата, удобен за
възпитателите и предпочитан от родителите инструмент
за устойчиво формиране на практични навици и умения.
=

А в дните, когато се провеждат солидарни акции за
изграждане и обгрижване, ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА се
превръща в едно прекрасно място за креативно общуване
между децата и членовете на семействата и общността те заедно учат, играят и общуват, преоткривайки тайните
на природата.
=

Заниманията във ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА
помагат за хармоничното развитие на ума, тялото и
психиката на детето.
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"Ако трябваше да отгледам отново детето си,
първо щях да си изградя самочувствие,
а след това - дом.
Щях повече да рисувам с пръсти,
по-малко - да посочвам с пръст.
Щях повече да общувам,
а по-малко - да критикувам.
Щях да гледам часовника си по-малко.
Щях да искам по-малко да знам
и повече да обичам.
Щях повече да ходя на екскурзии
и да пускам повече хвърчила.
Щях да спра да играя на сериозна щях да започна да играя сериозно.
Щях повече да тичам по поляни
и да гледам повече звезди.
Щях повече да прегръщам
и по-малко да дърпам уши.
Щях по-често да виждам
дъба в малкия жълъд.
Щях по-рядко да съм твърда
и по-често да утвърждавам.
Щях да бъда по-голям образец
на силата на любовта.”
Даян Лумънс
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