UDSKOLING

ÅBEN SKOLE - FORLØB 4
DYRKNING I BYEN
FØR:

NØGLEORD:
URBAN GARDENING,
URBAN FARMING,
SELVVANDING,
(FOR)SPIRING,
VÆKSTFORHOLD,
BLANDINGSKULTUR,
SÆDSKIFTE,
UPCYCLING,
JORD-TIL-BORD.

Forbered eleverne til besøget med undervisning om planters
vækst, herunder hvad de har brug for og/eller landbrugets
produktion af vores fødevarer.

UNDER:
• Dialogisk undervisning om eksempler på dyrkning i byen,
•

•

og hvad dyrkning i byen kan gøre godt for.
Vi laver selvvandende potter til forspiring eller små
planter ud af materialer fra husholdningen og planter dem
til. Vi laver også et større dyrkningskit med selvvanding,
som I kan have i skolegården.
Vi gennemgår forskellige dyrkningsmetoder, som er
særligt relevante i byen (herunder fordelene ved netop
selvvanding og hvilke overvejelser, der er vigtige ift.
plantevalg), og andre økologiske dyrkningsprincipper (fx
blandingskultur og sædskifte).

EFTER:
Husk at vande jeres planter og følg med i, hvordan jeres frø
spirer og planterne vokser sig større. På et tidspunkt skal
planterne plantes udenfor (afhængig af sort). I kan fx bruge
besøget som afsæt for at arbejde videre med forskellige
typer dyrkning i byen eller på landet eller om plantens dele,
fotosyntese, næringsbehov osv.
Find mere inspiration til før og efter på www.tagtomat.dk/
aaben-skole under forløb 4.
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PRAKTISK GUIDE: LAV JERES EGNE SELVVANDENDE
POTTER TIL FORSPIRING

I skal bruge:
- Mælkekartoner (eller sodavandsflasker)
- Sakse eller hobbykniv(e)
- Gamle karklude (helst uden mikroplast)
- Klipsemaskine

- Jord (så- og priklejord til forspiring)
- Vand
- Frø

1 Klip mælkekartonen over
Klip mælkekartonen over ca. 1/3 nede fra
toppen. Bruges en flaske, er det vigtigt, at
den skæres over på det tykkeste sted.

4 Sæt resten sammen
Sæt toppen af mælkekartonen
på hovedet ned i resten af
mælkekartonen. Fyld jord i
toppen – sørg for at fordele
jorden omkring vægen, så
den bliver oprejst i midten.
Gennemvand jorden.

2 Lav en væge
Klip et stykke på ca. 2x10 cm ud af den
gamle klud. Det skal bruges som væge til at
suge vandet op.

5 Frø og vanding
Så frøene. De skal ca. lige så dybt ned i jorden,
som de er store. Fyld den nederste del af
mælkekartonen med vand, og lad vægen hænge
ned i vandet. Vægen vil sørge for at suge vand
op til jorden fra vandreservoiret.

3 Sæt top og væge sammen
Åbn toppen af mælkekartonen og træk væ
gen igennem, så den sidder ca. i midten.
Luk mælkekartonen og klips i siderne.
Vægen skal ikke falde igennem åbningen,
men mælkekartonen må heller ikke være så
stramt lukket, at vandet ikke kan trænge op
igennem vægen. Træk vægen på plads – der
skal være 4-5 cm i toppen, der hvor jorden
skal være.
Bruges en sodavandsflaske, så skær eller bor
et hul i låget, og før vægen igennem her.

Tjek løbende, om der skal fyldes op med vand i
den nederste del af mælkekartonen. Jorden skal
altid være fugtig. Hvis jorden er tørret ud, og alt
vandet er brugt, fyldes vand i den nederste del,
og den tørre jord vandes ovenfra (husk at bruge
en vandkande med spreder, så de små frø/spirer
ikke bliver beskadiget).

Find mere viden, inspiration og en videoguide til forløbet...
…på www.tagtomat.dk/aaben-skole eller www.tagtomat.dk/undervisning og del gerne
dine erfaringer på vores forum til fri vidensdeling: forum.tagtomat.dk
Grøn front!

