
Ζώα στη συντήρηση της φύσης:
Κοτόπουλα και πρόβατα

ΗΛΙΚΙΑ: 10-12
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Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Διάρκεια
Σύνολο: 20 ώρες
2 εκπαιδευτικές εκδρομές διάρκειας 4 ωρών
4 x 2 ώρες για έρευνα τεκμηρίωσης, εργαστηριακό έργο, εργασία στην τάξη,
μαγείρεμα
4 ώρες για παρουσιάσεις των πρότζεκτ, αξιολόγηση και βραβεία
Δυνατότητα κλιμάκωσης: Η πρόκληση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ως
πρότζεκτ μιας εβδομάδας με επιπλέον εκδρομές.

Ημερολόγιο
Η έρευνα, οι εκπαιδευτικές εκδρομές και οι προκλήσεις μπορούν να
πραγματοποιηθούν όλο το χρόνο, αλλά ιδανικότερα τον Απρίλιο, το Μάιο, τον
Ιούνιο για να βιώσουν οι μαθητές την περίοδο τοκετού των αρνιών, να δουν την
αφύπνιση της φύσης και να εκτιμήσουν τη βιοποικιλότητα.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εισαγωγή
Στην περμακουλτούρα καθώς και στη βιολογική γεωργία τα ζώα αποτελούν
σημαντικό μέρος του φυσικού οικοσυστήματος. Εάν καλλιεργείτε μόνο φυτά, η γη
εξαντλείται από θρεπτικά συστατικά, ενώ εάν εκτρέφετε μόνο ζώα, το αποτέλεσμα
είναι η ρύπανση της γης από την υπερβολική κοπριά. Μέσα από τις προκλήσεις, οι
μαθητές μαθαίνουν για τις αρχές της ολιστικής περμακουλτούρας. Μαθαίνουν για
όλα τα οφέλη που μας προσφέρουν τα εκτρεφόμενα ζώα, εδώ κοτόπουλά ή
πρόβατα, όπως κοπριά, τρόφιμα, ρούχα και βιοποικιλότητα. Μαθαίνουν για την
καλή μεταχείριση των ζώων και πώς να εκτιμούν τα ζώα.



Μέθοδοι/ τεχνικές παιχνιδοποίησης:
Προετοιμασία:
Ερευνητικά καθήκοντα με δημιουργία και αφήγηση ιστοριών: Πουλερικά και
πρόβατα μέσω ιστοριών - τα οφέλη των ανθρώπων και των τοπίων μας:
Διανείμετε κάρτες με βασικές ερωτήσεις, τα παιδιά θα κάνουν έρευνα και, στη
συνέχεια, θα μοιραστούν τις ιστορίες στην τάξη ή / και σε μια σελίδα στο Facebook
ή σε ένα ιστολόγιο - μάθημα 2 ωρών.

Εκπαιδευτικές εκδρομές:
Τα παιδιά επισκέπτονται μια φάρμα / συναντιούνται με κοτόπουλα ή / και
πρόβατα:Μαζεύουν κόπρανα προβάτου, κοπριά κοτόπουλου και χώμα και το
μεταφέρουν στο εργαστήριο του σχολείου.

Χημεία/ Βιολογία:
Τι τρώνε τα πρόβατα και τα κοτόπουλα και τι περιλαμβάνονται στα περιττώματα
τους; Τα παιδιά αναλύουν θρεπτικά συστατικά (άζωτο, κάλιο, φώσφορο, pH) στο
έδαφος και στα κόπρανα που συγκέντρωσαν. Οι μαθητές ερευνούν ποιο είδος
εδάφους είναι καλό για κάθε είδος φυτού.Τα παιδιά αναλύουν επίσης τα
περιττώματα των ζώων και το έδαφος κάτω από το μικροσκόπιο.

Βιολογία
Επιπλέον ερευνητικές δραστηριότητες: Οι μαθητές ανακαλύπτουν σχετικά με
δηλητηριώδη και μη-δηλητηριώδη, χωροκατακτητικά -αυτόχθονα φυτά και ζώα στα
χωράφια.Ανακαλύπτουν πώς να φτιάχνουν οργανικό κομπόστ και λίπασμα με
κοπριά προβάτων / πουλερικών για κήπους περμακουλτούρας.

Υγεία / Τρόφιμα:
Βιολογικό κρέας / αυγά έναντι κρέατος / αυγά μαζικής παραγωγής: Ποια είναι η
διαφορά;

Καλή μεταχείριση των ζώων: 
Συμβουλευτείτε τον κανονισμό των αρχών (ελάχιστες απαιτήσεις για τη διατήρηση
βιολογικών προβάτων και πουλερικών) συγκεντρώστε μερικές καλές πρακτικές και
μερικά κακά παραδείγματα μαζικής παραγωγής κρέατος.

4
Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
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Μέθοδοι/ τεχνικές παιχνιδοποίησης:
Τέχνη:
Διαγωνισμός για τη δημιουργία ενός ζώου ή μιας εικόνας από τσόχα ή και με
προβιά. Προετοιμάστε κακάκια των ζώων- με βιολογική σοκολάτα και
αποξηραμένα μούρα της περιοχής και σχεδιάστε μια ωραία συσκευασία. Πρόκειται
για μια επιπλέον διασκεδαστική δραστηριότητα, που τονώνει το σχεδιασμό και την
επιχειρηματική σκέψη, αλλά επίσης παρακινεί τα παιδιά να δημιουργήσουν υγιή
γλυκά με τοπικά υλικά.

Αξιολόγηση και βραβεία:
Οι μαθητές / ή ομάδες μαθητών (3-4) παρουσιάζουν το έργο τους με εμπειρίες,
ερευνητικά ευρήματα και τις παραγωγές τους – τα τσόχινα ζώα και τα κακάκια.
Κάθε μαθητής έχει 10 κουκκίδες που μπορεί να διαθέσει στα έργα.
Οι τρεις νικητές λαμβάνουν ως βραβείο ένα εισιτήριο σε τοπικό μουσείο.
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Εκπαιδευτικοί στόχοι
Να κατανοήσετε τη σημασία των ζώων στην περμακουλτούρα και στη
βιολογική γεωργία.
Να συνειδητοποιήσετε τη σημασία των ζώων στη φυσική και πολιτιστική
ιστορία και τη συμβολή τους στη βιοποικιλότητα.
Να θυμηθείτε τα είδη προβάτων / είδη κοτόπουλων της χώρας σας.
Να κατανοήσετε την ανάγκη των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος για την
καλλιέργεια φρούτων, σιτηρών και λαχανικών.
Να αναλύσετε τα κόπρανα κοτόπουλου / προβάτου.
Να εφαρμόσετε μεθόδους που μάθατε στη βιολογία και τη χημεία.
Να κατανοήσετε τη σημασία του αζώτου (N), του φωσφόρου (P) και του καλίου
(K) στο έδαφος.
Να μάθετε για την καλή μεταχείριση των ζώων.
Να σεβαστείτε και να εκτιμήσετε τα ζώα και τη φύση.
Να δημιουργήστε ένα έργο τέχνης με προβιά και το γλυκό «μπλιαξ - κακάκια».
Να αξιολογήσετε και να σκεφτείτε τι έχετε μάθει.
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Προετοιμασία 
Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τις εκδρομές σε φάρμα περμακουλτούρας και
ενημερώνει τους καθηγητές βιολογίας / χημείας / μαγειρικής / χειροτεχνίας. Ο
συντονιστής πρέπει να γνωρίζει τη βασική θεωρία της περμακουλτούρας.

Ο συντονιστής / δάσκαλος χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες: Η ομάδα των
κοτόπουλων και των προβάτων. Μπορούν να χωριστούν σε μικρότερες ομάδες
στην πορεία.

Οι ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν επιτρέποντας στους μαθητές να επιλέξουν
ένα τούβλο Λέγκο (Lego) από μια τσάντα με δύο χρώματα τούβλων.

Για την ανάλυση του εδάφους, τα κιτ ελέγχου εδάφους είναι πιθανόν διαθέσιμα στο
εργαστήριο του σχολείου, μπορούν να αγοραστούν με χαμηλό κόστος ή να
ληφθούν δωρεάν από τις αγροτικές οργανώσεις.

Τα κακάκια πρέπει να παρασκευάζονται με βιολογική σοκολάτα χαμηλής
περιεκτικότητας σε σάκχαρα και τοπικά αποξηραμένα φρούτα. Πολλές σχολικές
κουζίνες διαθέτουν μηχανή στεγνώματος φρούτων. Υλικά από τσόχα μπορούν να
παρέχονται δωρεάν από τον κτηνοτρόφο.
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Προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην
ολοκλήρωση της κύριας εργασίας
Οι μαθητές τεκμηριώνουν τα πάντα με φωτογραφίες και πλασάρουν τις ιστορίες
και τα μαθήματά που έμαθαν σε μια παρουσίαση. Παρουσιάζουν επίσης τις
δημιουργίες τους: Τα τσόχινα ζώα και τα κακάκια- κεικ. Οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν δίνουν επιβραβεύσεις στα καλύτερα έργα. Οι
τρεις καλύτεροι μαθητές ή / και ομάδες λαμβάνουν ένα βραβείο (εισιτήριο για ένα
τοπικό μουσείο, όπου μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη φυσική ιστορία).

Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση
Ο κτηνοτρόφος προβάτων / ιδιοκτήτης περμακουλτούρας με κοτόπουλα θα πρέπει
να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο. Όντας ειδικός, έχει γνώση για τους
φυσικούς κύκλους και τη σημασία των υγιών εδαφών. Οι μαθητές πρέπει να
ενημερωθούν για το σεβασμό προς τα ζώα κατά τις επισκέψεις τους.

Συνιστάται συνεργασία με καθηγητές βιολογίας, χημείας, μαγειρικής και
χειροτεχνίας. Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να προσκαλέσετε έναν κτηνίατρο με
εμπειρία σε πρόβατα / πουλερικά: Ως ειδικοί, γνωρίζουν για την καλή διαβίωση
των ζώων, τα παράσιτα, τα τρόφιμα, τη στέγαση, τα κόπρανα των ζώων. Μια
γεωργική ένωση θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ανάλυση του εδάφους.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Ενημέρωση / επιθυμητά
αποτελέσματα & ικανότητες
Οι μαθητές 10-12 ετών μαθαίνουν και εκτιμούν το ρόλο των ζώων στην παραγωγή
πολύτιμου και υγιούς εδάφους, τη σημασία αυτού για το κλίμα μας και για τη
διατροφή των ανθρώπων. Καταλαβαίνουν επίσης τη συμβολή τους στη
βιοποικιλότητα.

Οι μαθητές μαθαίνουν τις δεξιότητες STEM για ανάλυση και ερμηνεία
τεκμηριωμένων δεδομένων. Μαθαίνουν να επικοινωνούν δεδομένα μέσω
παρουσίασης δεδομένων, ευρημάτων και ιστοριών.

Επίσης αποκτούν δεξιότητες στις τέχνες, χειροτεχνίες με μαλλί προβάτου και στο
σχεδιασμό ενός νέου «αυθεντικού» προϊόντος - τα σοκολατένια κακάκια,
αναπτύσσοντας έτσι επιχειρηματικές δεξιότητες.

Η εργασία με πρόβατα και κοτόπουλα και άλλα ζώα και φυτά προάγει την
ενσυναίσθηση και την επανασύνδεση με τη φύση.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Συζήτηση / σημαντικότητα της
επίσημης εκπαίδευσης 
Η τυπική εκπαίδευση STEM στη βιολογία / χημεία λαμβάνει χώρα όταν
χρησιμοποιούνται επιστημονικές μέθοδοι για την ανάλυση του εδάφους. Οι
μαθητές θα πρέπει να είναι δημιουργικοί με τις χειροτεχνίες με μαλλί και να
προετοιμάσουν τις σοκολάτες με υλικά της περιοχής. Η συμβολή στην αειφορία
θα πρέπει να συζητηθεί στο τέλος - μέσω της βιοποικιλότητας, της ολιστικής
γεωργίας, των υψηλότερων προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων και της
σύνδεσης με τη φυσική / τοπική ιστορία.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Αντίκτυπος σε εξωτερικούς φορείς
Μπορούν να λάβουν συμμετοχή και ενημέρωση κηπουροί περμακουλτούρας,
κτηνοτρόφοι προβάτων και κοτόπουλων, μουσεία, κτηνίατροι, γεωργικές αρχές
και πιθανώς επιχειρηματικές αρχές. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να
ενημερωθούν και να προσκληθούν στην τελική παρουσίαση ή σε μία από τις
επισκέψεις.



Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12
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Λέξεις/ φράσεις κλειδιά:
Ολιστική περμακουλτούρα, οργανικός κύκλος, κοτόπουλο, κότα, κόκορας,
πουλερικά, αυγό, πούπουλα, κοτέτσι, πρόβατο, προβατίνα, κριάρι, κόπρανα
προβάτου, αυτόχθονα φυτά, χωροκατακτητικά φυτά, παράσιτα, κοπριά, κομπόστ,
λίπασμα, οργανικό λίπασμα, κάλιο, φώσφορος, βοσκότοπος, προβιά, μαλλί,
συντήρηση της φύσης, καλή μεταχείριση των ζώων, μαντρί, πρόβατα και
κοτόπουλα στη (φυσική) ιστορία.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εισαγωγή
Τα εκτρεφόμενα ζώα διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην περμακουλτούρα και στη
βιολογική / βιοδυναμική γεωργία. Δε μας παρέχουν μόνο προϊόντα όπως αυγό,
γάλα, κρέας, μαλλί, πούπουλα, αλλά τα περιττώματα τους που είναι πολύ
σημαντικά ως κοπριά για την παροχή των κατάλληλων θρεπτικών συστατικών για
την ανάπτυξη των φυτών. Τα ζώα σε ένα αγρόκτημα περμακουλτούρας είναι
επίσης καλοί συμπαίκτες, δίνοντάς σας ενσυναίσθηση και ενέργεια. Γι 'αυτό
πρέπει πάντα να τους συμπεριφέρεστε με προσοχή και σεβασμό

Σχετική θεωρία STE(A)M
Επιστήμες: Χημεία/Βιολογία καθώς επίσης Γεωργία, Επιστήμη τροφίμων, Υγεία.
Τέχνες: Πολιτιστική και φυσική ιστορία, σχέδιο, μόδα, χειροτεχνίες, άλλα οφέλη
των ζώων στον πολιτισμό μας (ενθάρρυνση της ενσυναίσθησης, ως συμπαίκτες,
κλπ).
Βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής: γλωσσικές δεξιότητες, ψηφιακές
δεξιότητες, επιχειρηματικές δεξιότητες.
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Σκοποί και στόχοι
Θέλουμε να διερευνήσουμε τώρα όσα περισσότερα μπορούμε για τα πρόβατα και
τα κοτόπουλα, τα ζώα, τα οποία είναι δημοφιλή στην περμακουλτούρα, επειδή δεν
είναι απαιτητικά και είναι εύκολο να ενσωματωθούν στον κύκλο ζωής ενός δασικού
κήπου περμακουλτούρας.

Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησής μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες
προκλήσεις και να μάθουμε πολλά για τη βιολογία και τη χημεία του ζώου, τα
περιττώματα τους και τη χημεία των κοπράνων τους. Έχουμε επίσης κάποιες
δημιουργικές προκλήσεις: Φτιάχνουμε ένα ζώο από μαλλί προβάτου και
παράγουμε τα δικά μας 'κακάκια '.

Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο
Δύο εκδρομές μισής ημέρας σε περμακουλτούρες ή βιολογικές καλλιέργειες με
κοτόπουλα / πρόβατα για να γνωρίσετε τα ζώα, να μαζέψετε αυγά, να δοκιμάσετε
τα αιγοπρόβεια προϊόντα, να μαζέψετε μαλλί και κόπρανα προβάτων. Επίσης
εργασία στο εργαστήριο βιολογίας / χημείας, στην κουζίνα του σχολείου.

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά
Ενημερωτικό έντυπο για τους μαθητές.
Κάμερες (ή από κινητό τηλέφωνο / τάμπλετ) για την καταγραφή της ζωής των
ζώων και του οικοτόπου τους και των φυτών.
Βάζα για συλλογή κοπράνων των προβάτων και κοπριάς από κοτόπουλα,
μικρά φτυάρια και γάντια για προστασία.
Μικροσκόπια για την ανάλυση των κοπράνων, εάν υπάρχουν παράσιτα.
Εργαστηριακός εξοπλισμός και χημικές ουσίες για την πραγματοποίηση
βασικών αναλύσεων των θρεπτικών ουσιών στα κόπρανα και στο έδαφος.
Μερική προβιά - την παίρνετε δωρεάν από εκτροφείς προβάτων, ένα κιτ
ραπτικών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε απλώς πέτρες, μαλλί,
σαπούνι και έναν κουβά με ζεστό νερό για να φτιάξετε τα ζώα από τσόχα.
Υπολογιστές / φορητοί υπολογιστές / τάμπλετ για να κάνετε κάποια έρευνα, να
καταγράψετε και να πείτε ιστορίες.



Μέσα και πηγές:
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-21-native-
british-sheep-breeds-recognise-153367
Τι είναι το έδαφος: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
Κομπόστ για κοτόπουλα: https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU
Επιπλέον εγχειρίδια για περμακουλτούρα
Επιπλέον κιτ ελέγχου εδάφους για pH, άζωτο, φώσφορο και κάλιο στο έδαφος

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Οι προκλήσεις μας
Φτιάχνουμε δύο ομάδες - την ομάδα των κοτόπουλων και των προβάτων.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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1 Έρευνα - 2 ώρες
Όλα ξεκινούν με έρευνα. Μάθετε τα πάντα για τα κοτόπουλα και τα
πρόβατα και τα οφέλη των προβάτων.
Μερικές συμβουλές και είστε ελεύθεροι να εξερευνήσετε στο Διαδίκτυο:
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-
21-native-british-sheep-breeds-recognise-153367
Δημιουργήστε μια αφίσα για κοτόπουλα ή πρόβατα και κάντε μια
παρουσίαση για αυτήν!

2 Εκδομή 1 - 4 ώρες
Εξοπλισμός: Γερά παπούτσια / μπότες, γυάλινο βάζο και λαστιχένια
γάντια.
Εργασίες:
Επισκεπτόμαστε έναν κήπο περμακουλτούρας / δάσος / φάρμα με
πρόβατα και κοτόπουλα. Ρωτάμε τους αγρότες για τα ζώα.
Όλοι συλλέγετε κάποια περιττώματα και λίγο χώμα από πρόβατα ή
κοτόπουλα.



Οι προκλήσεις μας

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

3 Εργαστήριο / έρευνα - 2 ώρες
(Εναλλακτικά, η δραστηριότητα θα μπορούσε να γίνει σε ένα αγρόκτημα
ή σε μια κανονική τάξη. Τα κιτ ελέγχου είναι εύκολα διαθέσιμα σε όλες τις
χώρες της ΕΕ.)
Αναλύουμε τα περιττώματα και το χώμα μας και ανακαλύπτουμε το pH
και τα θρεπτικά συστατικά - άζωτο - φώσφορος και κάλιο - στα
περιττώματα:
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Πρόβατα

Κοτόπουλα

pH Άζωτο Φώσφορος Κάλιο

Έδαφος



Οι προκλήσεις μας
Τώρα βρείτε τις ιδανικές συνθήκες για μερικά από τα αγαπημένα σας φυτά

Κάντε περισσότερη έρευνα:
Μάθετε τα πάντα για την κοπριά και το λίπασμα! Συγκεντρώστε τις πληροφορίες
σας για μια τελική παρουσίαση!

Μερικές συμβουλές:
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
Τι είναι το έδαφος: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
Κομπόστ για κοτόπουλα: https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Φράουλες

Μύρτιλα

pH Άζωτο Φώσφορος Κάλιο

Ντομάτες



Οι προκλήσεις μας

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

4 Εκδρομή 2 - 4 ώρες
Επισκεπτόμαστε το ίδιο αγρόκτημα ή κάποιο άλλο ξανά. Μάθετε
περισσότερα για τα ζώα:
Ποια είναι τα οφέλη; Τι μας δίνουν;
Ποια είναι η λειτουργία τους στην περμακουλτούρα;
Πώς συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα;
Παίρνουμε κάποια πράγματα από τον αγρότη - προβιά και μαλλί από τα
πρόβατα, αυγά από τα κοτόπουλα!
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Nitrogen Potassium

5 Δημιουργική εργασία - χειροτεχνίες - 2 ώρες
Φτιάχνουμε κάποια ζώα με το μαλλί και μαθαίνουμε τα οφέλη του
μαλλιού – τι μπορείτε να κάνετε με αυτό, τι ρόλο παίζουν στην ιστορία!
Μερικές συμβουλές:
https://www.worldofwool.co.uk/apps/base/blog/amazing-benefits-of-
woolwool.co.uk/apps/base/blog/amazing-benefits-of-wool

6 Δημιουργική εργασία - σχεδιασμός, διατροφή,
επιχειρηματικότητα - 2 ώρες
Ετοιμάζουμε τα δικά μας κόπρανα προβάτου – όλα φυσικά, σχεδόν
αυθεντικά από την περιοχή μας. Χρησιμοποιούμε αποξηραμένα μούρα
και βιολογική σοκολάτα.
Σχεδιάζουμε μια οργανική συσκευασία με μια σύντομη ιστορία!

7 Τελική εκδήλωση - 4 ώρες
Κάνουμε μικρότερες ομάδες - 2/3/4 μαθητές. Ετοιμάζουμε ένα μικρό
βήμα, παρουσιάζοντας τα ερευνητικά μας αποτελέσματα και τις
δημιουργίες μας από μάλλινα ζώα και πρόβατα.
Δίνουμε - 5 - 7 λεπτά σε κάθε ομάδα!
Οι καθηγητές / μαθητές (γονείς) λαμβάνουν 10 στρογγυλά αυτοκόλλητα
και τα κατανέμουν στις ομάδες.
Οι τρεις νικήτριες ομάδες κερδίζουν εισιτήριο εισόδου σε μουσείο.
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Λίστα ασφάλειας και προστασίας
Πλύνετε συχνά τα χέρια, ακούστε τους αγρότες και σεβαστείτε τα ζώα, μείνετε
μακριά από κριάρια ή κόκορες, γιατί μπορεί να γίνουν επιθετικοί. Τα παιδιά με
αλλεργίες πρέπει να φορούν γάντια και να λαμβάνουν επαρκείς προφυλάξεις.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του πρότζεκτ
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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


