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Czas trwania
- Zadania 1, 2, 3: łącznie około 2 godzin (jeśli teren obserwacyjny jest
w pobliżu)
- Zadanie 4: 1 godzina
- Zadanie 5 i 6: w sumie od 3 do 4 godzin w zależności od skali hotelu
dla owadów. 
- Zadanie 7 i przygotowanie zadania 8: 1 godzina.
- Zadanie 8: co najmniej 1 godzina
- Zadanie 9: 30 minut

Metoda(-y)/technika(-y)
gamifikacji:
W tym przypadku podejście polegające na uczeniu się przez działanie będzie w pełni
wdrożone, ponieważ działanie to będzie polegało głównie na tworzeniu struktury.
Ponadto uczniowie zostaną poproszeni o zbadanie, zaobserwowanie, zmierzenie,
obliczenie i zaprojektowanie. Na koniec można przeprowadzić konkurs, aby jeszcze
bardziej pobudzić uczniów.

Kalendarz
Działanie to może być realizowane w dowolnym momencie roku, ale zalecamy
to w sezonie jesiennym, aby dać schronienie owadom przed zimą i zanim ogród
permakultury nabierze życia.
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Wstęp
Insekty są istotną częścią ekosystemu. Są małymi robotnicami, które odżywiają glebę,
zapylają rośliny, poddają odpady recyklingowi, napowietrzają glebę itp. Oczywiście,
niektóre z nich mogą sprawiać problemy, ale większość z nich jest niezbędna dla
dobrego stanu zdrowia ogrodu permakultury. Aby zaprosić ich do zamieszkania w
ogrodzie, można zrobić im specjalny hotel dla owadów. Uczniowie będą musieli,
zmierzyć materiały, obliczyć koszty, zbudować i zainstalować hotel, aby zakończyć do
najlepszego możliwego projektu.



Przygotowanie
Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie badań nad tym, jakie gatunki owadów
masz nadzieję przyciągnąć do Twojego ogrodu permakultury w zależności od gatunku
endemicznego. 
Najlepiej jest zbierać drewno i odpady organiczne w różnych miejscach, najlepiej w
formie recyklingu. W przypadku ciężkich elementów, które będą potrzebne, należy je
wcześniej zebrać. Może udajcie się do lokalnych supermarketów i poszukajcie
drewnianych desek, palet i skrzynek. 
Przydatne są również gałęzie, szypułki, słoma, mech, zrębki, stare terakotowe donice,
bale, kora, puste w środku łodygi, wszelkie naturalne materiały, jakie można znaleźć.
Możesz przygotować część z nich i sprawić, by uczniowie zebrali resztę w
parceli lub w lesie. 
Wszystkie narzędzia potrzebne do budowy hotelu dla owadów również powinny być
przygotowane z wyprzedzeniem. 
Piły, gwoździe, klej do drewna, młotki, taśmy miernicze, ławki robocze itp.
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Wyzwania, które doprowadzą do
realizacji głównego zadania:
Głównymi wyzwaniami, którym można będzie sprostać podczas realizacji zadań,
będzie zebranie wystarczającej ilości narzędzi, aby każdy uczeń mógł w nich
uczestniczyć. 
Można albo stworzyć kilka mniejszych hoteli dla owadów w każdej grupie, jeśli ma
się zbyt wielu uczniów na raz, ale wtedy każda grupa powinna być nadzorowana
przez osobę dorosłą podczas korzystania z narzędzi. Kolejnym wyzwaniem będzie
zebranie danych na temat endemicznego gatunku owadów. Oprócz badań
internetowych
zalecamy skontaktowanie się z lokalną fermą permakultury lub dobrze
poinformowanym ogrodnikiem w Twojej okolicy. 
Innym wyzwaniem może być znalezienie surowców do budowy hotelu. Interesujące
jest to, że nie musisz inwestować, hotel dla owadów może być wykonany z
materiałów z recyklingu i odpadów naturalnych. Możesz albo udać się z uczniami na
teren zielony, albo poprosić ich o zebranie elementów z recyklingu z domu, jeśli to
naprawdę konieczne.
This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Podsumowanie/pożądane
wyniki i uzyskane kompetencje:

Obserwować i rozpoznawać elementy w ekosystemie
Wyjaśnić ekosystem innym
Rozpoznawać owady endemiczne i ich niebezpieczeństwa/użyteczność
Praca w zespole i myślenie projektowe
Zaprojektować, zmierzyć i zbudować drewnianą konstrukcję z myślą o celu

 
Wszyscy uczniowie będą w stanie:
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Wskazówki
dotyczące skutecznego ułatwienia,
nadzoru i organizacji:
Dobre przygotowanie jest kluczowe w tym ćwiczeniu. Potrzebne jest wyobrażenie
sobie ogólnej struktury hotelu dla owadów, tzn. jego wielkości, miejsca, w którym
będzie się znajdował, rodzaju owada, który masz nadzieję, że będzie nim przyciągał.
Niezbędne są również narzędzia, materiały i przestrzeń do jego bezpiecznego
zbudowania. 
Każdy krok prowadzi do następnego, jednak niektóre z nich można usunąć, jeśli nie
ma czasu, aby go zrealizować. Mianowicie, na przykład konkurs na imieniny, plan i
wielkie otwarcie.

Debata/moment formalnego
kształcenia (nieobowiązkowo):
Burza mózgów z obserwacjami w zielonej przestrzeni i wnioskami każdego z
uczniów może zakończyć się debatą. Wcześniej można również zadać pytanie "czy
uważasz, że owady są przydatne i dlaczego?".



Arkusz pracy studenta
WIEK: 12 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M:
Geometria, matematyka, nauka, biologia, ekosystem
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Słowa kluczowe:

Ekosystem, przemysł drzewny, owady, hotel dla owadów, permakultura, zapylanie
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Ogólny cel:
Celem działania jest odkrycie ukrytego świata owadów i zrozumienie, w
jaki sposób przyczyniają się one do rozwoju ekosystemu i są kluczowym
czynnikiem produkcji i żyzności gleby, a także zapylania. Następnie celem jest
zaprojektowanie własnego hotelu dla owadów, aby zaprosić ważne owady do
swojego ogrodu permakultury.
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Sugerowany
kontekst środowiskowy:
Część budowlana obiektu musi być wykonana na zadaszonym terenie, ale z
wystarczającą ilością miejsca i biurek, aby móc wybudować hotel. Druga część polega
na umieszczeniu hotelu w przestrzeni permakultury i wypełnieniu go. 
Wariant: zróbcie mini hotele dla owadów i pozwólcie uczniom zabrać je do domu.

Cel(e) edukacyjny(e):

Aby zaprojektować własny hotel dla owadów, zgodnie z wymaganiami i

Aby zrozumieć wzajemne powiązania ekosystemu 
Aby zrozumieć cykl życia, śmierci i odnowy 
Aby zrozumieć, w jaki sposób praca z owadami może prowadzić do uzyskania

Aby móc zaprojektować obiekt, obliczyć ilość i wymiary potrzebnych materiałów i
zbudować go

Działanie pozwoli Ci na to:   

obliczeniami potrzebnymi materiałami, ich długością i sposobem ich montażu

lepszych długoterminowych rezultatów niż stosowanie pestycydów i zatruwanie
gleby i żywności   
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Media i inne zasoby:
Tutoriale angielskie:
https://www.fix.com/blog/guide-to-making-your-own-insect-hotels/
https://www.rspb.org.uk/get-involved/activities/give-nature-a-home-in-your-
garden/garden-activities/build-a-bug-hotel/
http://ecoevolution.ie/blog/building-insect-hotel-winter-hibernation/
https://www.permaculturenews.org/2013/10/08/building-insect-hotel/
Francuski przewodnik : https://www.youtube.com/watch?v=EINP3vZL46Y
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Niezbędne
wyposażenie i materiały:
Narzędzia do budowy hotelu:
siatka, piły, gwoździe, młotki, sznurek, deski z drewna, taśma miernicza, klej
do drewna, rękawice ochronne i okulary, ... 

Materiały do wypełnienia komór hotelowych zgodnie z sugestią w punkcie
"przygotowanie". 
Do planu i prezentacji: Tektura i papier, długopisy



Zadania
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2 Tablica z owadami
Po powrocie na zajęcia, wraz z nauczycielem, zaprezentuj swoje odkrycia i
zrób burzę mózgów na wszystkie swoje odkrycia. Spróbuj zidentyfikować
wszystkie zaobserwowane owady i określić ich
potencjalną przydatność. Nauczyciel zapisze na tablicy wszystkie rodzaje
owadów i wyjaśni ich przydatność w ogrodzie, albo może zlecić uczniom
badanie wszystkich owadów w grupach. 
Te owady będą "przyszłymi gośćmi" Twojego hotelu. Następnie nauczyciel
wyjaśni przydatność hotelu dla owadów w ogrodzie permakultury (mogą
również zaprosić wykładowcę gościa na
permakulturę) i wyjaśnić przyszłe kroki w budynku hotelu.

3 Polowanie na padlinożerców
Wejdź na teren zielony i pozbieraj (za zgodą osób odpowiedzialnych za to
miejsce) wszystkie przydatne materiały do hotelu dla owadów i przynieś
wszystko z powrotem do "warsztatu" (miejsca wybranego do budowy hotelu
dla owadów. Radzimy znaleźć przestrzeń, która jest sucha i osłonięta od
żywiołów, z elektrycznością i bieżącą wodą co najmniej)

1 poszukiwacze przygód
Obserwacja jest kluczowa w permakulturze,
pierwszym zadaniem będzie udanie się na farmę permakularną lub
przynajmniej na tereny zielone, takie jak ogród warzywny, parcela, itp.
oraz obserwowanie i zwracanie uwagi na wszystkie owady i zwierzęta,
które znajdziesz. Możesz zanotować w notatniku, zrobić zdjęcia, jeśli
telefon jest dozwolony i być może narysować kilka szkiców.
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4 Projekt
Dobrze jest mieć przybliżone pojęcie o wielkości i głównej formie hotelu dla
owadów. Pomożecie Państwo zmierzyć i obliczyć długości potrzebnych
materiałów. Kiedy to zostanie już ustalone, nauczyciel może sprawić, że
będziecie mogli podzielić się swoimi pomysłami lub przydzielić miejsce na
grupę dzieci, aby "umeblować" je zgodnie z życzeniem. Oto kilka przykładów
hoteli dla owadów i samouczków dotyczących hoteli dla owadów (patrz
"materiały"). Nauczyciel może pokazać je uczniom i albo wybrać jeden z nich,
albo wziąć od nich pomysły. 
Dolna część hotelu jest najlepiej wypełniona większymi elementami,
podczas gdy górne komory będą miały w nich mniejsze elementy. 
Należy pamiętać, że wszystko musi być bezpieczne i dobrze zamocowane w
hotelu. Hotel potrzebuje również dachu, aby chronić warstwy przed wodą
deszczową.

zdjęcie: Pixabay
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5 Zbudujmy hotel
Wszyscy razem, zbudować główny szkielet hotelu. Następnie w grupach
wypełnijcie różne komory, a nauczyciel wyjaśni, jakie owady będą przyciągać
wybranymi przez siebie materiałami i jaka będzie ich rola w ogrodzie.

6 Konkurs na nazwę!
Weź udział w quizie na temat owadów, które spodziewasz się zaprosić do
swojego hotelu. Grupa, która wygra, otrzyma nazwę hotelu! Zróbcie
drewnianą tabliczkę z nazwą hotelu i przymocujcie ją na górze lub w
pobliżu.

7 Plan!
Na zajęciach każda grupa może również nazwać swój "apartament"
(komnatę). Na planie hotelu, aby utrzymać się na zajęciach, możesz umieścić
nazwy apartamentów i powiesić plan wybudowanego hotelu w klasie. Każdy  
który ma wejść do swojego apartamentu i umieścić pod nim nazwę owada,
jako przypomnienie o użyteczności hotelu.
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8 Dzień Wielkiego Otwarcia!
Na zakończenie projektu, po całkowitym wybudowaniu i zainstalowaniu
hotelu oraz sporządzeniu jego planu wraz z opisem poszczególnych
pomieszczeń i mieszkańców, klasa zaprosi rodziców i zainteresowanych na
"wielkie otwarcie", podczas którego wszyscy przedstawią hotel uczestnikom.
Wyjaśnią również przydatność hotelu dla owadów, różne zaproszone owady i
ich przydatność w ogrodzie, a także przedstawią miejsce, w którym stworzą
swój ogród permakultury.

9 Kontynuacja
6 miesięcy później, wróć do hotelu i zrób zdjęcia. Porównaj z tymi, które
zostały zrobione w momencie budowy hotelu i zobacz, jak się rozwijał i ile
śladów po owadach lub owadach można zobaczyć w hotelu (nie
przeszkadzając mu zbytnio i jednocześnie upewniając się, że pszczoły
pozostaną w nim same, jeśli są).
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Lista kontrolna dotycząca
bezpieczeństwa  (BHP):
Ponieważ uczniowie będą manipulować narzędziami, zdecydowanie zalecamy, aby
upewnić się, że na miejscu jest dostępna w pełni wyposażona apteczka pierwszej
pomocy i że członek dozoru ma w porządku certyfikat pierwszej pomocy. Wszystkie
narzędzia, które mogą być niebezpieczne, powinny być ściśle nadzorowane lub w
razie potrzeby używane tylko przez dorosłych.
 
(Uwaga: powinno to być zgodne z listą kontrolną dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony, podaną w w Przewodniku (manualu); rozdział 8.
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Partnerzy projektu:
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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


