LECȚIA 2
Provocarea SCENT
aflați mai multe despre proiectul
Scent: https://scent-project.eu/

Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare
și inovare al Uniunii Europene "Horizon 2020" în baza
acordului de finanțare nr. 688930.

the

Ia parte la provocarea SCENT și
devii un “cetățean om de știință”!
Astăzi va trebui să desenați o hartă a mediului vostru!
Vrem să obținem o imagine clară a mediului vostru local și avem nevoie de ajutorul vostru...

Refaceți echipa formată în
timpul lecției anterioare.
Profesorul vă va da o foaie
mare de hârtie și câteva
creioane.
Luați cu voi foaia de hârtie,
creioanele și caietele de
notițe care v-au fost date și
mergeți afară în locația pe
care ați ales-o.

Începeți prin a contura zona. Când aveți conturul, desenați tot
ceea ce vedeți în interiorul zonei, toate animalele, plantele,
clădirile, dealurile, obstacolele, zonele pavate, gunoaiele etc. Harta
voastră va deveni apoi o hartă detaliată a mediului vostru local, un
micromediu. Măsurați și numărați elementele pe care le-ați
identificat și luați notițe în carnețele.
Dacă aveți acces la enciclopedii sau alte cărți de botanică/
ornitologie, le puteți folosi voi sau profesorul vostru, precum și
alte surse disponibile care să vă ajute să identificați speciile și alte
elemente.
Puteți hotărî voi înșivă în cadrul echipei care va desena, care se va
plimba prin împrejurimi să identifice elemente pe care să le
includeți în schiță, cine le va număra și va lua notițe, cine va căuta
speciile în cărți și așa mai departe.
Cum te aștepți să arate peste 50 de ani zona pe care ai ales-o? Ce
credeți că se va schimba?

Când s-a scurs timpul,
profesorul vă va ruga să vă
întoarceți și să returnați
hârtia pe care ați desenat.
Nu contează dacă nu aveți
timp să terminați de desenat
chiar tot.
Data viitoare veți avea ocazia
să vă prezentați descoperirile
întregii clase!

A se distra!

