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Cuc encantat

1 Objectius generals:
● Comprometre's amb la natura;

● Empatizar amb la natura;

● Respectar els altres, els animals i la natura;

● Desenvolupar un sentit de proves justes en la ciència.

2 Vocabulari - paraules clau
Cuc; Naturalesa; Aprenentatge basat en el joc.

3 Habilitats de sostenibilitat desenvolupades
● Enfortir la relació amb el medi ambient, amb els recursos i amb les diversitats

naturals i socioculturals del medi ambient;

● Ensenyar a avaluar críticament els comportaments individuals i col·lectius i a ser

capaç de reconèixer experiències virtuoses.

4 Pilars de la sostenibilitat inclosos
● Sostenibilitat Ambiental.

5 Dominis STEAM
● Observació empírica

● Conèixer i respectar els animals

● Comprometre's amb la natura.

Aquest projecte té estat finançat amb suport Del Europeu Comissió. Aquest publicació Reflecteix el

Vistes només del Autors, i el Comissió no poder ser mantingut responsable per a qualsevol ús quin

Maig ser fet del informació Contingut en això.

Aquest el document és autoritzat sota un Creatiu Procomú Atribució 4.0 Internacional llicència exceptuar On d' una altra manera

nomenat.
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6 Metodologies d'ensenyament/esquema d'activitat

¡Consells útils!

Els Campionats Mundials anuals de Worm Charming s'han celebrat al poble de Willaston a

Cheshire des de 1980, quan el fill d'un granger local suposadament va encantar a 511 cucs

en 30 minuts!

Aquesta és una activitat pràctica a l'aire lliure per fer servir en una transició o si nota que

els nens es tornen una mica desanimats i necessiten que se'ls aixequi l'ànim.

A més de ser una forma divertida de connectar amb la natura i la cura dels éssers vius, la

tasca també es pot utilitzar per donar suport a les habilitats bàsiques de comptatge i per

donar infants un sentit de proves rigoroses per a fer ciència.

Activitat:

Els cucs responen a les vibracions sonores als seus túnels sortint a la superfície. Colpeja en

el mateix túnel amb un tros de pedra durant el temps suficient i segurament et trobaràs

amb alguns animalons. Fes-ho competitiu establint parcel·les individuals iguals en mida i

desafia petits equips de nens a recuperar tants cucs com sigui possible en 5 minuts.

Tingues cura d' emmagatzemar els cucs de forma segura en petits recipients de terra
humida un cop hagin estat encantats.
Compta cada punt final i declara un guanyador, pensa potser amb un trofeu com el  cuc

daurat!

7 Resultats d'aprenentatge esperats
El nen serà capaç de:

● Seguir les instruccions

● Interactuar amb la natura

● Desenvolupar els sentits.

8 Avaluació
L'avaluació es realitza a través de l'observació de l'activitat per part del professor que

avalua el compromís i la participació dels alumnes.

Aquest projecte té estat finançat amb suport Del Europeu Comissió. Aquest publicació Reflecteix el

Vistes només del Autors, i el Comissió no poder ser mantingut responsable per a qualsevol ús quin

Maig ser fet del informació Contingut en això.

Aquest el document és autoritzat sota un Creatiu Procomú Atribució 4.0 Internacional llicència exceptuar On d' una altra manera

nomenat.
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9 Equips i materials que cal utilitzar en la unitat

d'aprenentatge

(eines, ingredients, etc.)
● Un àrea de pastís com un camp de joc

● Cordes o bastons de bambú per marcar les teves parcel·les

● Contenidors de terra humida per a cada equip encantador de cucs.

10 Tipus d' entorn: laboratori, cuina, a l' aire lliure, etc.
Exterior.

11 Referències - font:
Sitio web de Learning through Landscapes, Outdoor Learning Ideas

https://www.ltl.org.uk/free-resources/?swoof=1&pa_age=2-5&pa_subject=outdoor-lear
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