Fitxa de l’activitat:
Elaborar un germinador amb
materials reciclats

Objectius:
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-

Conèixer algunes plantes per poder treure les seves llavors i fer planter

-

Saber fer un germinador amb qualsevol recipient

-

Gaudir de la natura i de les plantes del nostre hort o del vostre propi hort
vertical

Desenvolupament:
Amb qualsevol recipient es pot fer un germinador. Nosaltres gastem
moltes ampolles d’aigua a l’alberg i a cada nen li entregarem una
botella per tal que la parteixi per la meitat i fer, així, el seu petit i propi
germinador.
Un cop tinguem el nostre recipient, realitzarem el filtratge de la terra
amb un escorredor d’enciams o una tela mosquitera. Amb això, el que
aconseguirem serà fer la terra molt fina. Utilitzarem, al 50 per cent,
substrat universal i terra d’hort per fer la mescla.
Un cop tinguem el germinador amb la terra posarem les llavors que
haurem comprat o haurem aconseguit nosaltres mateixos de les plantes.
Introduïdes les llavors tornarem a posar terra a sobre, el doble de la
llargada de la llavor és la mesura exacta.
Per aconseguir les llavors hem de conèixer el sistema de germinació de
cada planta. A la foto superior podeu observar un cactus aloe vera que
treu les llavors amb forma de ramal i, per tant, amb un foli hem fet un
embut per evitar que aquestes caiguin al terra i, així, poder recuperarles fàcilment. Amb el enciams, cebes... es segueix el mateix sistema que
en l’aloe vera i, d’aquesta manera, nosaltres ja tenim llavors
guardades... Perquè, només amb un enciam “pujat”, aconseguin
recol·lectar fins a unes 1.000 llavors.
Materials:
Botelles d’aigua de qualsevol quantitat, recipients, calaixos…
Llavors (comprades o fetes per nosaltres), terra
haguem fet amb tot el material, farem un forat al tap i cul de la botella i
a la meitat de les fustes. Tot seguit, tallarem la botella amb les tisores,
-Taller molt satisfactori per als nens que aprenen a construir i
més o menys per la meitat. Lligarem el fil al cap del cargol i el
observar com creixen les seves llavors. Evidenemnt, aquestes llavors
passarem per la botella i per les fustes i posarem la femella del cargol
se les poden endur cap a casa seva i continuar, allí, el procés amb
(rosca i anella) per subjectar-ho tot.
un petit hort vertical a la seva terrassa, habitació…
Després, posarem la part de sobre i amb unes grapes subjectarem les
dues parts de la botella tallada perquè, un cop penjada, no caigui.

Avaluació i Observacions:

Apunts i consells:

