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21. Szkodliwe

substancje w

WYPOSAŻ Z NAMI PRACOWNIĘ:
·· chemiczną
·· biologiczną
·· przyrodniczą

doświad
czenie
długoter
minowe

glebie

Cel doświadcz

enia: określenie
wpływu
na rozwój roślin szkodliwych substancji zawa
rtych w glebie
(na przykładzie
rzeżuchy)

Materiały:
•

zlewki

•

lupa
dodatkowe:
–
–
–

gleba zanieczysz
gleba ogrodowa
dwie jednakowe

–

rzeżucha

–

miarka / linijka

czona, np. zebra

na blisko ruchli

doniczki z podst

wej ulicy

awkami lub pojem

niki z dziurkami

w podstawie

Wykonanie dośw

iadczenia:

1) Zebrać wierz
chnią warstwę
gleby z terenó
w miejskich. Przyg
2) Przygotowa
ć dwie jednakowe
otować taką samą
j wielkości donic
ilość gleby ogrod
ogrodowej.
zki z oznaczenia
owej.
mi: próbka gleby
3) W jednej
zanieczyszczone
umieścić glebę
j, próbka gleby
zanieczyszczoną
, a w drugiej ogrod
4) W obu donic
zkach zasiać
ową.
po 50 nasion
rzeżuchy.
5) Obiekty obser
wacji umieścić
w dwóch miejsc
(temp. 15-22
ach, ale w podo
0C).
bnych warunkach
6) Uzupełniać
w jasnym i ciepły
na bieżąco wodę
m miejscu
, wlewając taką
7) Po kilku dniac
samą ilość do
podstawek.
h obser wować
i porównywać
8) Zaobserwo
zmiany w obu
doniczkach.
wane zmiany
zamieszczać w
karcie obser wacji
/doświadczenia.
Należy zwróc
•
•

ić szczególną
uwagę na:
liczbę wykiełkowan
ych nasion
średnią wysok
ość roślin

•

barwę rośliny

•

inne zaobserwow

wygodne
plastikowe
pudełko

ane różnice

gleba skażona

gleba nieskażona
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zestaw materiałów
i scenariuszy do doświadczeń

www.nowaszkola.com

www.laboratoriaszkolne.com

bezpieczne
przechowywanie
materiałów

c

28 scenariuszy doświadczeń

Zestaw eksperymentalny
do badania gleby
propozycje doświadczeń

Gleba

35 akcesoriów niezbędnych
do wykonania doświadczeń

5. Podzia

zestaw do doświadczeńł składników gleby na frakcje
z kartami pracy
Cel doświadczenia: wydzielan
ie frakcji glebowych
i ustalenie ich procentow
ej zawartości w glebie
Materiały:

łatwe i bezpieczne eksperymenty do samodzielnego wykonania w laboratorium
szkolnym i w terenie

•

sitko o małych oczkach
cylinder miarowy

•

dodatkowe:
– próbka gleby
– 3 pojemniki o jednakowe
j objętości
– kartka papieru
– waga elektroniczna
Wykonanie doświadcz

H

enia:
1) Przed wykonaniem
doświadczenia glebę należy
dokładnie osuszyć.
2) Przygotować pojemniki.
Każdy odpowiednio oznaczyć:
I frakcja, II frakcja, III frakcja.
3) Przed podziałem na
frakcje glebę należy zważyć
lub zmierzyć jej objętość
Wyniki zapisać w karcie
za pomocą cylindra.
obserwacji/ doświadcz
enia.
4) I Frakcja - próbkę
gleby wysypać na kartkę
papieru i wybrać z niej
pojemniku).
kamienie o średnicy większej
niż 20 mm (umieścić w
5) II i III frakcja - pozostałoś
ć gleby przesiać przez
sitko. Cząstki, które pozostały
pojemniku), a przesiane
na sicie stanowią II frakcję
(umieścić w pojemniku)
będą III frakcją.
(umieścić w
6) Otrzymane frakcje
należy zważyć (lub zmierzyć
objętość w cylindrze) i
Przed ważeniem próbek
określić ich procentowy
gleby należy ustalić wagę
udział w badanej glebie.
pustego pojemnika.

zestaw substancji chemicznych i produktów pozwala na wielokrotne wykonywanie doświadczeń

Zwartość procentową poszczegó

lnych frakcji należy obliczyć
wg poniższych

ZP =

mf
· 100%
mc

ZP – zawartość procentowa
frakcji
mf – masa poszczególn
ej frakcji wyrażona w gramach
mc – ogólna masa próbki
wyrażona w gramach

NS 6080

7) Spostrzeżenia i odczucia

Infolinia: 801 5555 08

rodzaju pomiaru:

ZP – zawartość procentowa
frakcji
Vf – objętość poszczególn
ej frakcji wyrażona w cm3
Vc – ogólna objętość
próbki wyrażona w cm3

poczta@nowaszkola.com

Telefon:
(42) 630 17 28 • (42) 630 04 88

Adres:
Ul. POW 25
90–248 Łódź

wzorów w zależności od

V
ZP = f · 100%
Vc

www.nowaszkola.com

należy zanotować w karcie

doświadczeń /obserwac

ji.

o
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tematyka proponowanych doświadczeń:

Gleba

Zestaw do doświadczeń
NS 6080

549 zł

Zestaw eksperymentalny do obserwacji i analizy jakości gleby został opracowanyz myślą o działaniach praktycznych w warunkach szkolnych podczas
zajęć chemii, biologii czy edukacji ekologicznej. Umożliwia przeprowadzenie doświadczeń pozwalających lepiej poznać i zrozumieć funkcjonowanie środowiska glebowego. Niezbędne wyposażenie zestawu umożliwia
przeprowadzenie 28 badań laboratoryjnych i terenowych, których opis
przedstawiono w załączonej instrukcji wraz z kartą doświadczenia lub
obserwacji. Realizacja proponowanych doświadczeń przebiega zgodnie
z nową podstawą programową oraz zasadą uczenia się przez rozwiązywanie problemów.

•

określanie typu gleby

•

z jakich składników składa się gleba?

•

jaką barwę ma gleba?

•

co wpływa na kolor gleby?

•

zawartość próchnicy w glebie

•

podział składników gleby na frakcje

•

czy gleba zawiera wodę?

•

zdolności filtracyjne różnych rodzajów gleb

•

pojemność wody w różnych typach gleb

•

właściwości sorpcyjne gleby

•

badanie temperatury gleby

•

oddychanie gleby

•

odczyn pH gleby

•

obecność pierwiastków w glebie

•

wpływ zasolenia gleby na wzrost roślin

transparentny pojemnik plastikowy z przykrywką (wym.: 59,5 x 39,5 x 31,1 cm)

•

właściwości gleby i węgla aktywnego - porównanie

•

wpływ dżdżownic na użyźnienie gleby

3 elementowe wypełnienie piankowe

•

i inne

zawartość zestawu:

•

1 termometr w obudowie ze znacznikami

•

3 szalki Petriego

•

papierki wskaźnikowe

•

1 szkiełko zegarkowe

•

skala kolorymetryczna

•

3 probówki z korkiem

•

płyn Helliga

•

1 bagietka szklana

•

tlenek wapnia

•

3 cylindry miarowe 100 ml

•

węgiel aktywny

•

3 lejki plastikowe

•

chlorek sodu

•

3 zlewki miarowe 50 ml

•

ziarna rzeżuchy

•

sączki laboratoryjne

•

atrament

•

2 pipety Pasteura 5 ml

•

•

1 łyżka rynienka

•

1 sitko

28 propozycji przeprowadzenia doświadczeń wraz z kartą doświadczenia/ obserwacji

•

1 lupa

•
•

Już wkrótce w naszej ofercie kolejna z cyklu pomocy dedykowanych
Laboratoriom Szkolnym – ZESTAW DOŚWIADCZEŃ DO BADANIA POWIETRZA.
Zapytaj o szczegóły naszego Przedstawiciela Handlowego.

Infolinia: 801 555 508

