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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Wewnątrz: działka z miski do mycia naczyń  Wewnątrz: uprawa pionowa 

Gdy nie masz dostępu do przestrzeni na zewnątrz, jest to opcja 

 

Zazielenianie klasy za pomocą mini zielonej ściany 

Cel: Zaprojektować, stworzyć, pielęgnować i zbierać plony z mini ogródka działkowego dla klasy. 
 
Materiały: 
• Miska do mycia naczyń lub inny odpowiedni głęboki pojemnik, z otworami drenażowymi w 

podstawie i tacką ociekową pod spodem 
• kompost do uprawy doniczek, etykiety, konewka z delikatną "różą" do delikatnego podlewania 
• Nasiona szybko rosnące, np. rukola, pakchoi, rzodkiewka, pędy grochu: 10-15 dni do zbiorów 
• Nasiona wolniej rosnące, np. bazylia, buraki, cebula dymka, sałata: 15-45 dni do zbiorów 
• Mała roślina ziołowa do środka (np. bazylia, mięta, tymianek, pietruszka, szczypiorek - wystarczy 

doniczka z supermarketu z "rosnącymi ziołami"). 
 
Działanie: 
Jeśli masz miejsce na 4 lub 5 pojemników, podziel klasę na grupy. Każda grupa planuje menu 
"posiłków dożynkowych" na odpowiednią datę w przyszłości, zgodnie z szacowanym czasem wzrostu 
nasion - najprostszym menu jest kanapka z sałatką! 
• Wybierz co najmniej jedną szybko rosnącą odmianę nasion i jedną wolniej rosnącą oraz jedną 

roślinę ziołową na pojemnik.  
• Umieść roślinę jako pierwszą w środku, następnie posiej nasiona zgodnie z instrukcją na 

opakowaniu nasion, w układzie wybranym przez każdą grupę. 
• Dodaj etykiety i dobrze podlej, ale uważaj, aby nie zalać nasion. 
• Umieść w dobrze oświetlonym miejscu i monitoruj podlewanie. 
 
Więcej odskoczni: 
• Pappus Indoor Plants ID sheet 
• Literacy Learning Springboard: Descriptive language; 

watering plants 
 

Kryteria sukcesu:  
ü Umiem pielęgnować uprawy 
ü Wiem, skąd pochodzi żywność 
 
Kluczowe słownictwo:  
Uprawa, nasiona, siew, kompost, zbiór 

Cel: Dodaj regenerujące rośliny zielone do cichego kącika w klasie, nawet jeśli przestrzeń jest 
ograniczona - jest to również doskonały projekt techniki. 
 
Działanie 1: zielona żywa ściana 
Potrzebne będą: 
Długie, płytkie koryto do sadzenia roślin z BRAKIEM otworów drenażowych w podstawie; pionowa 
rama drewniana lub kratownica, o wysokości ok. 30 cm, umożliwiająca podlewanie w wyniku 
działania kapilarnego; mata kapilarna zszyta z ramą (woda odprowadzana jest do koryta poniżej, 
utrzymywanego w stanie pełnym wody); mini kieszenie kapilarne przymocowane do maty lub drut 
ogrodowy do przymocowania roślin do maty; kamyki/kamienie i mini rośliny wodne/natleniacze w 
korycie. 
• Dobrze sprawdzą się rośliny lubiące cień i wilgoć, takie jak mech, paprocie, Solerirolia soleirolii 

- znana również jako roślina "mind your own business". Małe sukulenty również będą stanowiły 
bardzo atrakcyjną dekorację. 

• Koryto należy umieścić w jasnym miejscu, ale nie w pełnym słońcu.  Po zasadzeniu roślin koryto 
należy stale uzupełniać wodą.. 

 
Działanie 2: wewnętrzna dżungla trawiasta 
Potrzebne będą: 
koryto wypełnione kompostem, z otworami drenażowymi i 
tacką ociekową pod spodem; trawy i małe bambusy - 
mogą to być nawet chwasty lub dzikie kwiaty. 
• Zasadź koryta i ustaw je w jasnym miejscu, ale nie w 

bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może 
ono przypalić liście. Utrzymuj kompost w stanie 
wilgotnym, ale nie podmokłym, i eksperymentuj z 
lustrzanymi taflami, które odbijają światło i powiększają efekt zieleni. 

 
Więcej odskoczni: 
• Pappus Indoor Plants ID sheet – this lists a few ferns as well as succulents advice. 

 
Kryteria sukcesu:  
ü Umiem pielęgnować rośliny 
ü Rozumiem wartość roślin zielonych dla mojego zdrowia i dobrego samopoczucia. 
 
Kluczowe słownictwo:  
Działanie kapilarne, koryto, kompost, sukulenty  

 

Wewnętrzna zielona ściana 


