FEM UN HERBARI DEL NOSTRE ENTORN
Observa les plantes que pots trobar al teu entorn i aprén tot el que
pugues sobre elles. Com són, en que és diferencien…

Tasca

El repte consisteix en realitzar un HERBARI de les plantes o arbres del teu entorn. Un herbari és
una col·lecció de plantes o parts de les plantes dessecades per premsatge i etiquetades amb les
dades necesàries perquè es puguen estudiar sempre que es vulga.. Com a mínim fes el teu herbari
amb 10 espécies diferents. Recorda que també el pots fer en format DIGITAL.

Què necessites?
✴ Paper de periódic, fulls en blanc per enganxar les teues fulles, flors o
parts de les plantes que has trobat i l ibres amb molt de pes per poder
dessecar-les bé.
✴ Materials per anotar i compartir els resultats de les teues observacions:
una l ibreta de camp, un full de paper, pissarra petita, l apis, retoladors,
ordinador..
✴ La tablet per consultar, fotografiar, documentar-se, etc..

Com ho pots fer?
✴ Pensa i tria les plantes del teu entorn de les quals ens vas a parlar.
✴ No cal agafar tota la planta, moltes vegades simplement amb una
fulla o flor és més que suficient. (Imagina’t que vols parlar del
taronger…)
✴ Arreplega la part de la planta amb cura i després fixa-la anotant les
següents dades:

* Nom vulgar o popular (valencià, castellà,.. )
* Nom científic.
* ·Família
* Lloc de procedència
·* Data de la recol·lecció
·* Descripció de la planta
·* Possibles ús de la planta
✴ Col·loca la planta damunt d’un full i engantxa-la. Allisa-la bé perquè
quede plana. Per poder assecar les plantes o part de la planta
hauràs de premsar-les amb pes damunt. Aquest procés pot trigar
uns quantes dies en assecar completament la part de la planta.
✴ Amb totes les fitxes el·laborades pots fer una mena d’arxiu o
lapbook amb el teu herbari.

Comprova si...
✴ Has preparat tot el material necessari.
✴ Has planificat com i quan ho faràs
✴ Has fet una observació detallada de cada planta
arreplegada
✴ Has anotat l’informació més important per a fer
un herbari.
✴ Has dissenyat el teu herbari donant resposta al
repte plantejat i les coses que voliem aprendre.
✴ Un cop el repte resolt, has decidit com
presentaràs les teues conclusions i has preparat tot el
necessari per poder- les compartir.

Pots consultar:
✴ Como hacer un Herbario (La tortuguita blanca)
✴ Jardí Botànic València
✴ Herbari Virtual Mediterrani http://
herbarivirtual.uib.es
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