DEMOKRATIKUS ÉS TÁRSADALMI
ÉRTÉKEK - MUNKAERKÖLCS - FÁK ÉS
AZ OXIGÉN

7-11 éveseknek

4-5 fős csoportok

A MI SAJÁT
FA-BÖLCSŐDÉNK

Környezeti értékek - Munkaerkölcs:
• A környezettudatosság növelése
• Tanulják meg a fák fontosságát és a természet tiszteletét.

A szükséges anyagok listája:
• Nagy műanyag palack (2 liter)
• Ollók
• Nagy teherbírású szalag
• Virágföld
• Magok
• Víz

45 perc

Bevezetés:
A fák létfontosságúak. Mint a bolygó legnagyobb növényei, oxigént adnak, szenet tárolnak,
stabilizálják a talajt és életet adnak a világ vadvilágának. Szintén biztosítanak számunkra anyagot
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We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a
minden állati életének szüksége van oxigénre a lélegzéshez, és az erdők kulcsszerepet játszanak
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A saját faiskola megvalósításához szükséges lépések:
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4. Prepare mini-terrariums:
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• Carefully tape the top of the bottle back.
• Óvatosan ragasszátok vissza a palack tetejét.
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8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil.
8. Három hetes növekedés után tegyétek át egy tápanyagban gazdag talajjal töltött műanyag
9. When the
tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots
szatyorba.
of compost.
New trees need to be watered for the first two years of growth
9. Amikor a csemete a 30 cm magasságot elérte, adjátok oda valakinek, aki vállalja, hogy
gondoskodik róla és komposzttal gazdagított talajba ülteti. A ﬁatal facsemetéket az első két
évben kell
locsolni.
Source: adapted
from:
The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)
Forrás: The Global Scout, Frank Opie. Maszkó Miller Longman (1993), adaptáció

