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Czas trwania
Zajęcia ta będzie trwała około 6 miesięcy

Przygotowania będą trwały 5 godzin, a monitoring 3 miesiące. 
Podzieliliśmy zadanie/eksperyment na 4 fazy: 
1) faza przygotowawcza (1 miesiąc) - 5 godzin podzielone na różne sesje.
2) faza produkcyjna (15 dni) 
3) faza gromadzenia danych (3 miesiące) 
4) faza analizy i podsumowania (1 miesiąc).
W formularzu prezentacyjnym zaproponowano system rozgrywek oparty na
nagrodach i odznaki, które zostały uzyskane po wykonaniu zadań i wyzwań. 
Nagrody nie będą przyznawane za realizację zadań, ale za zdobytą wiedzy i
pokonywanie trudności.
Eksperyment można podzielić na 4 fazy z 5 etapami pracy:
po zakończeniu każdego etapu grupa otrzyma nagrodę.

Faza 1: przygotowanie
1.       Przygotować terrarium:
1.1.    Przeprowadź badania i zdecyduj, z jakich materiałów będziemy korzystać (plastikowe
butelki lub szklane słoiki).
1.2.    Umieść materiały wewnątrz terrarium: podłoże, węgiel aktywny lub żwir i zbadaj,
dlaczego ich używamy. 
2.       Przeprowadź badania botaniczne i fizjologiczne, aby odpowiedzieć na pytanie "jakie
rośliny będziemy sadzić?" i zdecyduj o różnych miejscach/przestrzeniach
dla porównania upraw w terrarium.

Kalendarz
Chociaż to zajęcie może być wykonywane przez cały rok, najlepiej jest realizować
je w lutym, aby rozpocząć fazę zbierania danych, gdy dni zaczną mieć więcej
godzin słonecznych.
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Czas trwania

Faza 2: produkcja terrariów
1.       Do sadzenia wybranych gatunków i mchu.

Faza 3: zbieranie danych
1.       Gromadzenie danych:
1.1.     Przygotowanie szablonu danych do gromadzenia pomiarów danych podczas
całego eksperymentu oraz
1.2.     Monitorowanie naszego terrarium (pomiar długości roślin, temperatury i
wilgotności).

Faza 4: analiza i wnioski
2.       Wnioski końcowe:
2.1.     Analiza
2.1.1. Analiza danych
2.2.     Wnioski: Na każdym kroku, gdy uczniowie będą w stanie rozwiązać wyzwania i
odpowiedzieć na wszystkie pytania, otrzymają nagrodę.



Przygotowanie
uzyskać wszystkie materiały poza pojemnikiem (plastikowa butelka lub szklany
słoik)
poznać kilka zalecanych gatunków do naszego eksperymentu 
poznać cykle życiowe tych gatunków
znać niezbędne zmienne fizyczne (światło i wilgotność) dla roślin
poznać efekt cieplarniany
zaprojektować sposób zbierania systematycznych danych
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Wyzwania, które doprowadzą do
realizacji głównego zadania:
W trakcie zadania uczniowie staną przed różnymi wyzwaniami, takimi jak:
poszukiwanie bibliografii w dokładnych źródłach, nauka usystematyzowania
zbierania danych oraz odpowiedzialność za żywy system.

Wskazówki dotyczące
skutecznego planowania i
organizowania zajęcia:

upewnić się, że rozmiar słoika lub butelki jest odpowiedni.
sprawdzić, czy w terrarium nie ma zbyt wielu roślin.
sprawdzić, czy zbieranie danych jest prowadzone w sposób dokładny.

Powinniśmy wziąć pod uwagę głównie 3 wskazówki, aby zapewnić powodzenie
działania: 
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Podsumowanie/pożądane wyniki
i uzyskane kompetencje:
Dzięki produkcji terrarium uczniowie dowiedzą się, które z nich są zmiennymi
warunkującymi rozwój roślin i które są najlepszym materiałem do ich wzrostu. Dzięki
obserwacji i zbieraniu danych, uczniowie nauczą się analizować dane, interpretować i
rozumieć wyniki. W trakcie całego procesu bardzo ważna jest dobra praca zespołowa
i dobra komunikacja.

Debata/moment formalnej
edukacji
Uczniowie mogą zaobserwować różnice w rozwoju roślin. Powinni być w stanie
zastosować wiedzę naukową w celu wyjaśnienia, jak różne zmienne, takie jak światło
czy wilgotność, mogą mieć bezpośredni wpływ na roślinę lub żywy system. 
Aby opracować wnioski, uczniowie będą mogli przedyskutować między sobą
uzyskane wyniki i porównania, które muszą być dokonane, aby zrozumieć, co się
wydarzyło podczas eksperymentu. Bardzo ważnym punktem dyskusji jest analiza siły i
słabości eksperymentu oraz zaproponowanie ulepszeń dlatego samego
eksperymentu.
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Arkusz pracy studenta
WIEK: 12 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M:

Botanika (Nauka badająca strukturę, charakterystykę, właściwości i relacje
między roślinami i ich procesami życiowymi). 
Fizjologia (obszar biologiczny badający organy istot żywych i ich funkcje np.
wzrost). Poza biologią, będziemy pracować nad chemią i fizyką. 
Chemia (Nauka badająca skład i właściwości materii oraz zachodzące w niej
przemiany, np. wilgotność). 
Fizyka (nauka badająca właściwości materii i energii oraz ustalająca prawa
wyjaśniające zjawiska naturalne, np. temperaturę, światło)

Biologia jest nauką, która bada strukturę i proces życiowy wszystkich organizmów.
W tym zadaniu możemy zagłębić się w kilku obszarach badań, takich jak:
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Słowa kluczwe
biologia, botanika, rośliny, terrarium, szklarnia

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



9

Główny cel:
Głównym celem tego działania jest porównanie tempa wzrostu terrariów
znajdujących się w różnych przestrzeniach oraz poznanie sposobu funkcjonowania
systemu organizmów żywych i ich potrzeb w zależności od warunków
środowiskowych.

Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Celem tego eksperymentu jest porównanie wzrostu każdego terrarium, dlatego
wskazane jest, aby były to rośliny tego samego typu lub należały do tej samej
rodziny, aby ułatwić analizę porównawczą. Główną zmienną, która będzie miała
wpływ na jego wzrost jest światło słoneczne i, w drugiej kolejności, wilgotność.
Musimy umieścić terraria w różnych miejscach, aby sprawdzić, jak światło i
wilgotność wpływają na rozwój roślin podczas aktywności.

Cele edukacyjne:
Przejmij odpowiedzialność za opiekę nad układem żywego organizmu 
Naucz się rozróżniać wybrane gatunki roślin
Poznaj podstawowe potrzeby życiowe wybranych gatunków roślin (np. wilgotność
i temperaturę)
Poznaj cykle życiowe wybranych gatunków roślin
Zrozum, dlaczego używamy materiałów takich jak mech, żwir i węgiel aktywny
jako zmienne nośniki (wilgotność) 
Naucz się gromadzić dane i systematycznie modelować eksperyment
Zrozum, jaki jest efekt cieplarniany i jego znaczenie 
Pomyśl, jak konsumpcja ludzka może wpłynąć na świat
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Media i zasoby:
1)    dostęp do internetu
2)    użycie aparatu cyfrowego do wykonania zdjęć w trakcie eksperymentu
3)    przewodniki botaniczne czujnik wilgotności i termometr
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Niezbędny sprzęt i materiały:
1) Materiał potrzebny do stworzenia terrarium: przezroczyste plastikowe butelki lub
pojemniki (do zastosowania koncepcji ekologicznych, konsumpcyjnych i zerowych
odpadów) lub szklane pojemniki, które zostały użyte i umyte (np. słoiki po dżemie...).
2) Dla plantacji potrzebne będzie uniwersalne podłoże, węgiel aktywny i
wilgotnościomierz. Czujnik ten jest łatwy do pozyskania, tani, wielokrotnego użytku i
przydatny podczas całej aktywności.
Dodatkowo będziemy potrzebować rękawic ogrodniczych, opryskiwaczy, konewki i
małej łopatki.
3) Zalecamy wybór małych, odpornych roślin, które wymagają wysokiej wilgotności.
Polecamy również rośliny o niskim zapotrzebowaniu na podłoże do wzrostu i
rozwoju. 
4) Do kontroli wilgotności i pielęgnacji zaleca się stosowanie mchu.  
5) Po utworzeniu terrarium należy je umieścić w przestrzeni wewnętrznej, w której
nie ma bezpośredniego naturalnego światła. W celu porównania tempa wzrostu
pomiędzy terrarium należy je umieścić w różnych strefach. 
6) Do monitoringu potrzebny będzie szablon danych, w którym uczniowie zbierają
dane o: wilgotności, temperaturze i wzroście (długości).



Zadania
Głównym celem tego zadania/eksperymentu jest porównanie tempa wzrostu
terrariów zasiedlonych w różnych strefach wewnątrz pomieszczeń. Z tego powodu
musimy znaleźć różne miejsca, w których jest więcej lub mniej światła
słonecznego. 
Przede wszystkim uczniowie muszą podzielić się na grupy składające się z 4
osób. Każda grupa stworzy terrarium. Łączna liczba terrariów będzie zależała od
całkowitej liczby uczniów w grupie lub klasie. 
Możemy podzielić eksperyment na 4 fazy w różnych krokach.

Faza 1: badania i przygotowanie materiałów (1 miesiąc)

1.       Przygotować terrarium: 
1.1.     Zrób badania i zdecyduj, jaki materiał wykorzystasz (plastikowa butelka lub
szklany słoik). Zalecamy użycie pojemnika z szerokim otworem do sadzenia i
podlewania.
To świetny moment na wprowadzenie tematów ekologicznych, takich jak
konsumpcja, recykling i system zero odpadów.
1.2.     Zrób badania botaniczne i fizjologiczne, aby odpowiedzieć na pytanie "jakie
rośliny będziemy sadzić?" i zdecyduj się na różne miejsca w celu
porównania wzrostu terrariów.
Naszą rekomendacją jest wybór małych, odpornych roślin, które potrzebują
dużej wilgotności i roślin o niskim zapotrzebowaniu na podłoże do wzrostu i
rozwoju.  
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Zadania
Faza 2: produkcja terrarium (około 15 dni)

1.1.     Umieść materiały wewnątrz terrarium: podłoże, węgiel aktywny lub żwir i
zbadaj, dlaczego je stosujemy. 
1.1.1.  Połóż około 2 centymetrów węgla aktywnego (lub żwiru) na dnie zbiornika,
aby ułatwić drenaż i zapobiegać gromadzeniu się wody.
1.1.2.  Ułóż podłoże do połowy zbiornika i wymieszaj je trochę z węglem aktywnym
lub żwirem.
1.1.3.  Posadź nasiona i pozostaw trochę przestrzeni między nimi, aby mogły rosnąć.
Liczba roślin będzie zależała od wymiarów terrarium.
1.1.4.  Opcjonalnie: Widoczne podłoże pokryjemy mchem, aby opóźnić parowanie
wody oraz w celach estetycznych.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

12



Zadania
Faza 3: zbieranie danych (3 miesiące)

1.       Gromadzenie danych: 
1.1.    Przygotować szablon danych do zbierania pomiarów danych podczas całego
eksperymentu.

Zalecane jest projektowanie szablonów danych:

W pierwszej kolumnie należy wpisać numer terrarium i datę zebrania danych.
Pomiar musi być zawsze tym samym momentem tego samego dnia lub tygodnia. 
Za pomocą termometru możemy zmierzyć temperaturę wewnątrz i na zewnątrz
terrarium i zobaczyć na miejscu efekt cieplarniany. 
Wilgotność może być mierzona za pomocą czujnika lub trzech różnych poziomów
za pomocą mchu jako wskaźnika (wysoki, średni, niski).
W kolumnie podlewania musimy wpisać mL zużytej wody.
Możemy wybrać, ile roślin mierzymy, aby poznać długość wzrostu w cm.
Pomiarów możemy dokonywać za pomocą linijki lub taśmy mierniczej.

Na koniec musimy zrobić zdjęcie naszego terrarium do monitorowania.

2.   Monitorowanie naszego terrarium i gromadzenie danych w szablonie (pomiar
długości roślin, temperatury i wilgotności).
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numer T° wewnątrz T° na
zewnątrzde

wilgotność
nawodnienie

(mL)
długość 1

(cm)
długość 2

(cm)
oserwacje



Zadanie
Faza 4: analiza danych i wnioski (1 miesiąc)

1.       Wnioski końcowe: 
1.1.     Analiza danych: uczniowie porównają zebrane dane. Przedstawienie wyników
w formie graficznej jest naprawdę użytecznym systemem. 
1.2.     Wnioski z eksperymentu: studenci muszą porównać dane ze wszystkich
terrariów i wyjaśnić różnice między nimi. 
1.3.     Wyjaśnienie: każda grupa musi przygotować ustne wyjaśnienie dla reszty klasy
na temat wniosków. 
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Lista kontrolna dotycząca zasad
bezpieczeństwa  (BHP):
W tych zajęciach nie ma żadnych działań, które mogłyby być niebezpieczne.
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


