L’HORT ESCOLAR ECOLÒGIC
MATERIAL DIDÀCTIC PER A DOCENTS

Unitat 13: L’ús i maneig de les llavors

PROPOSTES D’APROFITAMENT CURRICULAR

L’ÚS I MANEIG DE LES LLAVORS
1- Completa el text amb les següents paraules:
Llavors

Créixer

Aixada

Arrels

Sol

Tija

Terra

Fulles
Nutrients

Les............................................ poden ser de mil formes, colors i sabors. Sí,
poden ser menjades! De cas no coneixes les del tornassol? Però
realment, el seu destí és ser sembrades, per a convertir-se en una
nova

planta.

Haurem

la.........................................

d’agafar

per

puguen.....................................

a

les

l’....................................,

que

estiga

tova

i,

seues........................................

cavar
així

fàcilment.

Aquestes buscaran els................................................per a poder fer-se molt
grans

i

fortes.

Les

xicotetes...................................................

eixiran
que

buscaran

primer
la

llum

unes
del

......................................................., poc a poc aniran fent-se més altes, gràcies
a la............................................ Com de gran podrà arribar a ser? Això
depèn de cada llavor, cadascuna és única!

2- Mira quines plantes han eixit de les nostres llavors! Pinta-les
amb

els

preferits.

teus

colors

L’ÚS I MANEIG DE LES LLAVORS

3- Ja que sempre hi ha un percentatge de les llavors que sembrem
que no ixen, he volgut fer una prova de germinació de les
meues llavors per a saber quantes he de plantar per a obtindré
30 tomaqueres al meu hort. La prova de germinació ha
determinat que eixirà el 75% de les llavors. Quantes hauré de
sembrar?
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ANNEX
´Respostes
1- Les llavors poden ser de mil formes, colors i sabors. Sí, poden
ser menjades! De cas no coneixes les del tornassol? Però
realment, el seu destí és ser sembrades, per a convertir-se en
una nova planta. Haurem d’agafar l’aixada, cavar la terra
per a que estiga tova i, així puguen créixer les seues arrels
fàcilment. Aquestes buscaran els nutrients per a poder fer-se
molt grans i fortes. Les eixiran primer unes xicotetes fulles
que buscaran la llum del Sol, poc a poc aniran fent-se més
altes, gràcies a la tija. Com de gran podrà arribar a ser? Això
depèn de cada llavor, cadascuna és única!

2- Llibertat creativa

3- 40 llavors hauré de sembrar

