Durată: 45 minute
Vârstă recomandată: 8-18

Ierbar #IMPACTdeacasa

Sunt în jurul nostru. În casele noastre, afară, le vedem, le mirosim, unele le
mâncăm. Plantele. Dar ai trecut vreodată pe lângă o plantă căreia
nu-i cunoșteai numele?
Cunoașterea numelor plantelor, florilor și copacilor ne conectează la
lumea din jurul nostru. Un ierbar este un catalog de plante care
include mostre de plante pe care le colectezi, le identifici și descrii.

Materiale
foarfece

carton

plantă

greutate

Cel mai mare
ierbar din lume se
află la Paris la
Muséum National
d'Histoire
Naturelle și
conține peste 9
milioane de
specimene.

+

PlantSnap for Android and iOS*

caiet

Adună
Idei
• Taie de pe plante
uscate
• Folosește foarfeci
solide

lipici

etichetă de ierbar

Uscă
Idei
• Pune planta între
straturi de hârtie de ziar
sau de carton
• Pune o greutate peste
ele ca să le presezi

Plasează
Idei
• Mânuiește planta cu
grijă ca să nu se rupă
florile sau frunzele
uscate

Numește
Idei
• Folosește PlantSnap app
pentru a identifica
plantele tale sau
• Vorbește online cu un
cunoscător

* Aplicația PlantSnap necesită crearea unui cont. E posibil să ai nevoie de ajutorul unui părinte
pentru a utiliza app-ul. Este disponibil și în limba română.

Întrebări:
1. Câte plante ai identificat pe care nu le știai înainte?
2. Stabilește (pentru tine) de ce este important să cunoști numele plantelor.
3. Ce tehnici ai putea dezvolta pentru a îmbunătăți calitatea ierbarului tău de a păstra mai
bine specimenele de plante?
4. Folosește Internetul. Află dacă specimenele pe care le-ai adunat cresc și în alte părți ale
lumii. Cât de larg sunt răspândite?
Activitate suplimentară:
•
•
•

Împărtășiți-vă constatările
Creați o prezentare powerpoint pentru a vă împărtăși ideile cu clasa
online
Creați o postare pe rețele de socializare în care descrieți ce ați aflat și
folosiți hashtagul #IMPACTdeacasa #deacasa #staredebine
Spuneți unui prieten, unui membru al familiei sau vecin despre ce ați
aflat și de ce este important

Află mai multe:
Cum să faci un ierbar creativ
https://www.youtube.com/watch?v=jIy42K6nPlM
Cel mai vechi ierbar din sud-estul Europei
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/un-muzeu-din-romania-are-o-comoaracel-mai-vechi-ierbar-din-sud-estul-europei-773729.html

Fundația Noi Orizonturi

Această activitate este parte dintr-o colaborare globală dintre Fundația Noi Orizonturi
și Universitatea Montana State 4-H.

