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KONCEPCJA: Organiczny cykl życia  

i kompost 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Kompostowanie oznacza, tworzenie idealnego środowiska dla 

mikroorganizmów żywiących się odpadami organicznymi, aby przyspieszyć ich 

rozkład. Ten proces pozwoli składnikom odżywczym z detrytusu dostać się do 

gleby, a tym samym lepiej nakarmić rośliny. Najlepszym środowiskiem do 

przeprowadzenia tego procesu jest ciepłe, wilgotne, natlenione i bogate w 

składniki odżywcze środowisko. 

 

Proces ten składa się z trzech etapów: 

 

• W pierwszym etapie (2 dni) mikroorganizmy zwane 

mikroorganizmami mezofilnymi, które rozwijają się w temperaturach 

od 20 do 45 stopni Celsjusza, rozkładają szczątki organiczne, które 

wytwarzają ciepło. 

 

• W drugim etapie (od kilku dni do kilku miesięcy) wytworzone ciepło 

przyciągnie mikroorganizmy ciepłolubne, które rozwijają się w 

wyższych temperaturach. Będą jeszcze bardziej rozbijać szczątki i 

wytwarzać więcej ciepła, dlatego będą również potrzebować 

wentylacji środowiska. 
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• W trzecim etapie (kilkumiesięcznym) temperatura spada, a 

mikroorganizmy mezofilne przejmują kontrolę, aby zakończyć 

rozpad detrytusu na próchnicę (górna warstwa gleby).1 

 

 Źródło 1: Pixabay 

 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Matematyka: Zadaniem wprowadzającym do tematu kompostowania i 

organicznej materii życiowej może być poproszenie uczniów o ilościowe 

zmierzenie ilości odpadów organicznych wytwarzanych przez ich 

gospodarstwo domowe (proporcjonalnie do liczby osób mieszkających pod 

jednym dachem). Ta część nie musi być filmowana. Na podstawie tych liczb 

można przeprowadzić statystyki i obliczenia w celu zmierzenia ilości odpadów, 

które nie są ponownie wykorzystywane do kompostowania. 

 

Klasa biologiczna: Można przeprowadzić eksperyment, aby zmierzyć czas 

potrzebny do rozkładu niektórych roślin. Każdy uczeń może tworzyć swój 

własny mini kompost w przezroczystej plastikowej butelce. Uczniowie mogą 

zaznaczyć każdą warstwę kompostu na butelce, aby zobaczyć, jak ewoluuje 

 
1 Rachel Ross, The Science Behind Composting, 12 września 2018 r. 

(https://www.livescience.com/63559-composting.html), konsultowano się 16-09-2020 

https://pixabay.com/fr/photos/compost-jardin-d%C3%A9chets-bio-nature-419261/
https://www.livescience.com/63559-composting.html
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kompost. Co tydzień zapisują w dzienniku ewolucję warstw i swoje 

obserwacje. Eksperymentują też z ciepłem i dodatkiem wody. Na koniec mogą 

wyrzucić zawartość butelki na zewnątrz i zobaczyć, jak każdy element 

ewoluował. 

 

Oto opis eksperymentu przeprowadzonego przez nauczyciela w klasie wraz 

ze zdjęciami wyjaśniającymi proces: 

https://www.clearwaycommunitysolar.com/blog/science-center-home-

experiments-for-kids/composting-and-food- eksperyment z odpadami 

 

Działania związane z systemem grywalizacji: Terrarium: w tym ćwiczeniu 

uczniowie dowiadują się o cyklu życia Ziemi i o tym, jak stworzyć własną 

biokopułę, interesujące może być dodanie bardziej dogłębnej części zadania 

polegającego na kompostowaniu i procesie biodegradacji. Terrarium będzie 

musiało być w stanie przeprowadzić swój własny cykl biologicznego rozkładu i 

posiadać wystarczającą ilość organicznej materii życiowej. Uczniowie będą 

musieli myśleć z wyprzedzeniem, zaprojektować i stworzyć własne terrarium, 

a następnie obserwować, jak ewoluuje ono w czasie i jakie warunki są 

optymalne dla jego kwitnącej egzystencji. Cały proces zostanie 

udokumentowany filmami. 

 

Działania systemu grywalizacji: obserwacja bioróżnorodności w 

lokalnym parku lub lesie wraz z poszukiwaniem skarbów. Częścią 

istotnych obserwacji, które poczynią dzieci, będzie obserwacja wielu 

rozkładających się naturalnych odpadów, być może zaobserwowanie 

robaków, a może także obserwacja obecności grzybów i porostów. Wszystko 

to związane jest z kompostowaniem w jego naturalnej postaci. Może to być 

punkt wyjścia do optymalizacji rozkładu odpadów zielonych w celu stworzenia 

zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska nawozu. Obserwując i 

naśladując naturę, uczniowie będą mogli stworzyć własny kompost. 

 

Działania systemu grywalizacji: pajęczyna bioróżnorodności. Rozkład i 

kompostowanie są naturalną częścią cyklu życia, która umożliwia nowy wzrost 

i odżywia podstawę piramidy żywieniowej. Ten aspekt mógłby zostać 
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włączony do zajęć o pajęczynie bioróżnorodności, jako początek i koniec 

wszystkich rzeczy w cyklu. To działanie może stać się punktem wyjścia do 

innego działania polegającego na przygotowaniu własnego kompostu w 

szkole, w domu lub w projekcie ogrodu permakulturowego. 

 

Gra Idealny ogród kuchenny: Dodanie kompostu do idealnego ogrodu 

kuchennego można uznać za sposób na uzyskanie dobrej jakości podłoża i 

ekologiczny sposób nawożenia ogrodu permakulturowego. Kompost pozwoli 

również na recykling wszelkich zielonych odpadów z ogrodu i wstrzyknięcie ich 

tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Uczniowie mogą wymyślić oryginalny 

sposób na włączenie kompostu do ich idealnego ogrodu, a także wymyślić 

interesujące rośliny do sadzenia, aby zapewnić naturalną ochronę i ściółkę w 

ogrodzie, aby był bardziej zrównoważony. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Kompostowanie to długi proces, aby uwzględnić w filmie wszystkie etapy 

różnych działań, można wykonać różne czynności.  

 

Jedną z nich są zdjęcia każdego kroku, które mogą być dołączone do 

końcowego montażu. Uczniowie wyjaśnią wszystkie kroki i etapy podczas 

filmowania wideo na koniec eksperymentu. Można nawet wydrukować i 

pokazać zdjęcia różnych kroków, a uczniowie mogą te kroki wyjaśnić podczas 

filmu i pokażą ostateczne wyniki. 

 

Alternatywnie, krótkie klipy z każdego etapu procesu mogą zostać sfilmowane 

i zebrane razem w jednym filmie na koniec ćwiczenia. Istnieje nawet 

możliwość zrobienia kilku filmów o tej samej koncepcji, z których każdy 

pokazuje inny etap eksperymentu. 

Jedna z zalet filmowania polega na tym, że montaż wideo można wykonać w 

dowolnym momencie, a klipy mogą pochodzić z dowolnej części procesu.  
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Dzieci mogą zacząć od notowania odpadów organicznych, które wyrzucają 

każdego dnia. Po tygodniu może odbyć się dyskusja w klasie. Następnie 

uczniowie mogą obliczyć, ile odpadów organicznych wyrzucają co roku ich 

gospodarstwa domowe. Można to zrobić na lekcjach matematyki. 

 

Po poprzednich zajęciach uczniowie przeprowadzają badania w celu 

znalezienia znaleźć najlepszego środowiska i praktyki kompostowania. Po 

badaniach stworzą własny kompost dla klasy lub dla swojego gospodarstwa 

domowego. Co tydzień obserwują zmiany. 

 

Wszystkie opisane powyżej działania mogą być interesującymi sposobami 

wprowadzenia uczniów w kompostowanie i organiczne cykle życiowe lub 

mogą być sposobem na stworzenie własnego kompostu w zabawny i 

pedagogiczny sposób.  

 

Jak wyjaśniono, punktem wyjścia są zawsze obserwacje przez uczniów 

środowiska naturalnego i procesów. Uczniowie mogą wszytsko notować w 

dzienniku obserwacji.  

 

Cały proces zostanie nagrany i wyjaśniony na filmach przez uczniów.  

 

Podczas filmowania można wcześniej ustalić ogólną strukturę filmów, aby w 

momencie filmowania mieć spójny format. Oto przykład: 

 

Nakręć wideo jako wywiad w programie telewizyjnym (możesz nawet wymyślić 

nazwę programu) 

- „Dzisiaj przyjrzyjmy się… (wstaw temat) ” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią jako eksperyment (lub hipoteza) 

- Różne etapy procesu i dlaczego 
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- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!" 

 

Oto przykład dziecka, które tłumaczy kompostowanie własnymi słowami na 

wideo: https://www.youtube.com/watch?v=kA3q07paNbE  

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Dzieci są zaangażowane w proces badawczy i eksperymenty z kompostem. 

Uczniowie obserwują swoją konsumpcję w gospodarstwie domowym i starają 

się wdrożyć to rozwiązanie w swoim codziennym życiu, zbierając niezbędne 

elementy do kompostowania i upewniając się, że wyrzucają tam odpady 

organiczne. 

Uczestniczą w zajęciach wybranych przez prowadzącego, polegających na 

odtworzeniu i eksperymentowaniu z jakąś formą kompostowania. Następnie 

spędzą resztę roku obserwując ewolucję swojego kompostu, aby wyciągnąć 

wnioski. Ich obserwacje i wnioski zostaną zapisane w dzienniku, a także 

zapisane w filmach. 

Zajęcia są wykonywane w grupach 3 lub 4 uczniów, przy czym uczeń będzie 

odpowiedzialny za filmowanie procesu i ewolucji, tak aby każdy uczeń miał 

możliwość filmowania. 

 

Nauczyciel może również zdecydować o zapisaniu całego procesu, tak aby 

uczniowie mogli w pełni skoncentrować się na zadaniach.  

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Kompostowanie jest ściśle powiązane z programem nauczania biologii, 

ponieważ opisuje naturalne procesy stojące za rozkładem roślin i pracą 

mikroorganizmów. Jest również powiązane z chemią, ponieważ wyjaśnia 
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przemianę materii w odpowiednim środowisku (ciepło, tlen i składniki 

odżywcze) oraz produkcję większej ilości ciepła, dwutlenku węgla i wody 

podczas procesu kompostowania. Kompostowanie jest również standardową 

procedurą w permakulturze mającą na celu stworzenie bogatych gleb 

wypełnionych substancjami odżywczymi do uprawy roślin w możliwie 

najlepszym i najbardziej przyjaznym środowisku, a także sposobem na 

zmniejszenie ilości odpadów i ponowne wprowadzenie energii do ekosystemu. 

 


