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RAMY TEMATU 

Dla własnego komfortu pracy, ale również po to, żeby dzieci dobrze się 
czuły i mogły jak najwięcej skorzystać z zajęć, zalecamy, ustalenie 
maksymalnej liczby dzieci jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach. 

Będziemy wspólnie z dziećmi, w wieku 6 – 10 lat, poznawać czym są 
bioodpady Bardzo ważne, żebyśmy swoją mową ciała, zadawanymi w 
trakcie zajęć pytaniami czy prowadzonymi rozmowami, pokazywali 
zainteresowanie tym co dzieci robią. Dorosły powinien pamiętać, że 
odpowiedź dziecka na pytanie, zaangażowanie w zabawę powinno być 
dostrzeżone - choćby przez mrugnięcie okiem w stronę dziecka.   

Nie powinniśmy zmuszać dzieci do brania udziału w proponowanych przez 
nas aktywnościach. Szanujemy wybór tych, które z nieznanych nam 
powodów rezygnują. Proponujemy, żeby oprócz miejsca, w którym 
będziemy się bawić wg pomysłów prowadzącego, wygospodarować 
miejsce (najlepiej na podłodze), gdzie dzieci będą miały dostęp do np. 
kartek papieru i kredek. W każdej chwili będą mogły skorzystać z tej 
alternatywy. 

Może ktoś z Was powiedzieć: ten warsztat to nie dla mnie. Dzieci w tym 
wieku nie muszą wiedzieć co dzieje się z bioodpadami. Nie mają 
bezpośredniego dostępu do przetworzonych bioodpadów, poza tym nie 
zajmujemy się segregowaniem bioodpadów w szkole/bibliotece/świetlicy. 
Jednak wszyscy jesteśmy konsumentami - jemy i jednocześnie 
produkujemy bioodpady. W rozmowie z dziećmi, pytaniu ich o zdanie oraz 
podejmowaniu z nimi działań chodzi o dostrzeżenie, że dzieci w sprawach 
związanych z ekologią, mogą mieć swoje przemyślenia i pomysły. Pytanie 
dzieci, analizowanie za i przeciw, branie pod uwagę ich odpowiedzi, 
buduje poczucie wartości, pobudza aktywność i chęć do działania. Jeśli 
jest w Was ciekawość na to, co zaproponują dzieci, to znaczy, że możecie 
wspólnie z nimi próbować zmieniać świat na lepszy. 

Oprócz celu spotkania bardzo ważne jest, żeby osoba prowadząca ustaliła 
z dziećmi podstawowe zasady, które będą obowiązywać na spotkaniu. 
Proponowaną przez nas zasadą jest danie dzieciom możliwości zabawy 
lub pracy przedmiotem, który wybrały do momentu, kiedy skończy się ich 
zainteresowanie tą zabawką albo narzędziem. W momencie, gdy ktoś 
chciałby zacząć bawić się lub pracować używając przedmiotu, którego ktoś 
aktualnie używa, musi poczekać lub wziąć coś w zamian. Może też 
próbować dogadać się z osobą, która ma ten przedmiot. Prowadzący 
może proponować rozwiązania czasowe: jakiś przedmiot można używać 
przez określony (np. klepsydrą) okres czasu. 
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SCENARIUSZ 2  
 
Cele warsztatu:  

• Dzieci będą wiedziały z czego i jak powstaje kompost.  

• Dzieci będą znały zastosowanie kompostu. 

• Dzieci poznają metodę sprawdzania poziomu pH gleby.   

• Dorosły będzie mógł pokazać możliwości dzielenia się przygotowanym 
kompostem. 

• Dzieci i dorośli przygotują mapę mentalną/wyobrażeniową dotyczącą 
odpadów biodegradowalnych. 

Przebieg warsztatu: Ok. 60 min. | Grupa: Dzieci w wieku 9-10 lat 

Rytm spotkania  

1. Początek spotkania „Słowo wstępne” dla dzieci (10 min.) 

2. Zabawy z dziećmi inspirowane przez dorosłego (45 min.)  

3. Zakończenie (5 min.)  

Zanim rozpoczniesz warsztat warto sprawdzić czy na terenie 
przylegającym do szkoły/świetlicy/biblioteki jest kompost. Jeśli nie ma - 
należy zwrócić się do rodziców lub dziadków dzieci z prośbą o 
przyniesienie ok. 1 kg kompostu, 1 kg piasku, 1 kg ziemi, 1 kg gliny. 
Trzeba podkreślić, że w przypadku kompostu chodzi nam o dobrze 
rozłożoną materię organiczną.  

Ad 1  

„Słowo wstępne” dla dzieci Zamiast słowa wstępnego: wszyscy siadają w 
kręgu i każdy mówi jak ma na imię (jeśli dzieci nie znają się) oraz jaki owoc 
lub warzywo ma w torbie lub plecaku. Osoba prowadząca po zakończeniu 
wypowiedzi dziecka dodaje jedno zdanie od siebie. W przypadku grupy, 

która spotyka się pierwszy raz prowadzący może zamodelować 
przywitanie się.  
Przykład przywitania: Dziecko - Mam na imię Karol i mam dziś ze sobą 
banana. Osoba prowadząca – Ooo. Ja dziś mam marchewki. Lubię jeść 
marchewki z ogródka. Liście marchwi wyrzucam na mój przydomowy 
kompost.  Ważne jest, żeby odpowiedzi osoby prowadzącej były krótkie i 
prawdziwe.  

Ad 2  

Poznajemy – co to w ogóle jest kompost i jaki ma związek z bioodpadami?  

W przypadku kompostu, ziemi kompostowej dzieci mogą nie znać tych 
nazw, nie wiedzieć co to jest lub je mylić.. W tej części spotkania można 
wyjaśnić dzieciom czym jest kompost, ziemia kompostowa i jak powstaje.  
  

Na początku warto powiedzieć dzieciom, że podczas zajęć będziemy się 
zajmować surowcem o bardzo charakterystycznej nazwie – bioodpady. 
Zapytaj dzieci czy spotkały się z taką nazwą. Na kartce, zapiszecie w 
środku to słowo. Wokół niego będziecie dopisywać informacje i wnioski, 
które pojawią się podczas zajęć.  

Co to są bioodpady? Skąd się biorą? Do czego służą? Razem spróbujcie 
się tego dowiedzieć i zapisywać informacje na mapie 
mentalnej/wyobrażeniowej wokół słowa „bioodpady”. Rozłóż w widocznym 
miejscu lub przekaż każdemu dziecku kolorowankę  

Obserwujemy i opisujemy  

potrzebne materiały: kompost, rękawice lateksowe, miejsce w którym będzie można 
przechowywać kompost.  
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Poproś dzieci, żeby przyglądały się, dotykały (przy dotykaniu dzieci mogą 
to robić w rękawicach lateksowych), wąchały kompost. Zauważ, że 
kompost powstał z bioodpadów. Następnie zachęć je, żeby opowiedziały 
co widzą, czują. Rolą dzieci jest szczegółowa obserwacja przedmiotów, a 
Twoją słuchanie co dzieci mówią i robią. Po chwili poproś, by po kolei 
dzieci mówiły jakie cechy ma kompost. Zapisuj wypowiedzi na kartce i 
postaraj się odwoływać również do tego, co dzieci mówiły podczas 
obserwacji.  

Doświadczamy  

Czy ziemia może być kwaśna lub nie kwaśna?  

potrzebne materiały: ocet, soda oczyszczona, rękawice lateksowe, miejsce w którym będzie 
można przechowywać kompost. 

Wiemy już co powstaje z bioodpadów.  
Ważnym czynnikiem decydujących o powodzeniu uprawy roślin jest 
podłoże w którym będziemy sadzić lub siać. Na ogół podłoże powinno być 
żyzne, próchnicze, zasobne w materię organiczną, przepuszczalne oraz 
chłonne. Dobrze też, jeśli posiada lekko kwaśny lub obojętny odczyn pH, 
Nie każda gleba taki odczyn ma dlatego uszlachetniamy ziemię 
kompostem, który jest dobrze rozłożoną materią organiczną. 

W tej części możesz zaproponować grupie sprawdzenie pH gleby. Możesz 
odwołać się do przykładu, że każdy z nas lubi różne smaki. Niektórzy lubią 
słodkie łakocie. Inni wolą ostre lub kwaśne. Rośliny też różnie reagują na 
ziemię, która może być albo kwaśna albo nie kwaśna czyli zasadowa.  

Sprawdzimy razem z dziećmi jakie próbki kompostu mamy do dyspozycji. 

Będziemy potrzebowali octu i sody oczyszczonej. Na początku przygotuj 
próbki gleby w małych pojemnikach.  
1. Weź pierwszą próbkę gleby i polej ją octem. Jeżeli ziemia zacznie 
„syczeć” i bulgotać to jej odczyn jest zasadowy. Poziom jej pH wynosi 7 lub 

wyżej. 
2. Jeśli nie dojdzie do żadnej reakcji, weź drugą próbkę i wylej na nią pół 
szklanki wody wraz z połową szklanki sody oczyszczonej. Jeżeli pojawią 
się bąbelki to mamy do czynienia z glebą kwaśną. Jej poziom pH jest 
poniżej 7. 
 
Metoda ta nie pozwoli nam niestety sprawdzić dokładnego poziomu pH. 
Zwykle rośliny ogrodowe najlepiej rozwijają się w glebie o poziomie pH w 
okolicy 6,5 i 7. Jednak niektóre gatunki wymagają wyższych lub niższych 
wyników.  

Wyciągamy wnioski  

Przez całe zajęcia w waszych rękach był kompost, zwracaj uwagę dzieci 
na to, że kompost powstaje z bioodpadów. Jeśli bioodpady trafią do 
nieodpowiedniego pojemnika nie będziemy mogli z niego zrobić kompostu. 

Ad 3  

Zakończenie: Przyjrzyjcie się jeszcze raz i odczytajcie zapisy z mapy 
mentalnej. Zgromadźcie w jednym miejscu kompost z pH wyższym i 
niższym niż 7. Zdecydujcie, co chcecie zrobić z kompostem. Sprawdźcie, 
czy są rzeczy, które nie nadają się już do wykorzystania i jeśli takie 
znajdziecie np. rękawice lateksowe, pamiętajcie o wyrzuceniu do 
odpowiedniego pojemnika.  
 

 

 

https://muratordom.pl/pielegnacja-ogrodu/podlewanie-roslin-nawozenie-roslin/gleba-kwasna-czy-zasadowa-jak-sprawdzic-odczyn-gleby,15_141.html

