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Kompost w butelce
1 Cele ogólne:

Poznawanie sposobu działania kompostowania.
Poznanie  procesu rozkładu.
Budowanie postaw proekologicznych.
Rozwijanie umiejętności obserwacji.

2 Słownictwo - słowa-klucze
Kompostowanie, proces rozkładu, gleba, butelka

3 Kompetencje dla zrównoważonego rozwoju
● Kompetencje w zakresie myślenia systemowego;
● Kompetencje antycypacyjne.

4 Filary zrównoważonego rozwoju
● Środowiskowy

5 Dziedziny STEAM
S

6 Metodyka nauczania/ przebieg aktywności
Usuń z butelki wszelkie etykiety i odetnij jej górną część. Wypełnij dno ziemią, a
następnie dodaj warstwę materiału nadającego się do kompostowania.
Naprzemiennie układaj warstwy gleby i materiałów, aż do wypełnienia butelki. Dodaj
niewielką ilość wody (tylko tyle, aby była mokra). Umieść butelkę na zewnątrz w
miejscu, gdzie będzie nasłoneczniona i nie będzie przeszkadzać.
Pozostaw ją na kilka tygodni i regularnie sprawdzaj, czy się rozkłada.
Starsze dzieci mogą również rozważyć prowadzenie dziennika naukowego, w którym
będą notować, jak kompost zmienia się każdego dnia.
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7 Oczekiwane efekty uczenia się
Dziecko:
● Postępuje zgodnie z instrukcjami.
● Rozumie, jak działa kompostowanie.
● Poznaje proces rozkładu.
● Rozwija umiejętność obserwacji.

8 Ewaluacja
Dokonywanie oceny tego, czego dzieci się nauczyły podczas zajęć.

9 Materiały i wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia
zajęć (narzędzia, składniki itp.)
● Pusta, dwulitrowa, przezroczysta plastikowa butelka
● Gleba
● Liście, ścinki trawy, inne odpady z podwórka lub nadające się do kompostowania

resztki kuchenne
● Gazeta

10 Otoczenie, w którym mają być przeprowadzone zajęcia:
Na zewnątrz

11 Literatura - źródła:
https://www.tomsofmaine.com/good-matters/thinking-sustainably/4-cool-science-exp
eriments-for-kids-that-teach-sustainability
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