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JMG® Level 2 Overview Training 

Operation WATER Emphasis 
Developed for 2hr training workshop, 15-45 attendees 
 
Activity Talking Points 
Read each featured lesson to prepare for workshop. The lighter text 
provides tips for conducting the lesson for the workshop, and the 
darker text is a specific script per activity. 
 

After INTRODUCING ACTIVTY, divide audience into three separate teams, and assign each team the 
task of completing one the three activities. 

 

  

SESSION ONE 
Indoor Botanical Garden of Art  ((JJMMGG  LLeevveell  22  OOppeerraattiioonn  TThhiissttllee,,  pp..2200))  

Survivor Seedling  ((JJMMGG  LLeevveell  22  OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..2200))  

Up Down & Sideways Shout  ((OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..111166))  

  

SESSION TWO 
Quick Draw Flower  ((JJMMGG  LLeevveell  22  OOppeerraattiioonn  TThhiissttllee,,  pp..4433))  

Plant Makeover  ((OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..2288))  

2 liter compost capsule  ((OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..4499))  

 

LARGE GROUP ACTIVITY 
Reverse Soil Erosion Challenge  ((JJMMGG  LLeevveell  22  OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp113333))
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SESSION ONE ACTIVTIES:  

IInnddoooorr  BBoottaanniiccaall  GGaarrddeenn  ooff  AArrtt  ((JJMMGG  LLeevveell  22  OOppeerraattiioonn  TThhiissttllee,,  pp..2200)) 

((PPDDFF  DDOOWWNNLLOOAADD  OOFF  TTHHIISS  LLEESSSSOONN  IINN  OONNLLIINNEE  WWOORRKKSSHHOOPP  KKIITT))  
((GGaatthheerr  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccoonndduucctt  aaccttiivviittyy  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  lleessssoonn..  PPllaaccee  aa  sseeccttiioonn  ooff  bbuulllleettiinn  bbooaarrdd  ppaappeerr  oonn  tthhee  
wwaallll  ffoorr  ggrroouuppss  ttoo  wwoorrkk  oonn  aass  tthheeyy  ccrreeaattee  tthheeiirr  ppllaanntt..))  
  

••  IINNTTRROODDUUCCIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  
oo  TThhiiss  iiss  oonnee  mmoorree  lleessssoonn  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  aa  ggrreeaatt  ssuupppplleemmeenntt  ttoo  tthhee  OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR  ssttuuddyy..  TThhiiss  

lleessssoonn  IInnddoooorr  BBoottaanniiccaall  GGaarrddeenn  ooff  AArrtt,,  iiss  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  JJMMGG  LLeevveell  TTwwoo  ccuurrrriiccuulluumm,,  OOppeerraattiioonn  
TThhiissttllee  tthhaatt  ffooccuusseess  oonn  ppllaanntt  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ccoonncceeppttss..  

  
oo  WWhhoo  iiss  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  ccoorrddaattee--sshhaappeedd  lleeaavveess,,  oorr  wwhhoorrlleedd  lleeaaff  aarrrraannggeemmeenntt,,  oorr  wwhhaatt  aa  ffiibbrroouuss  

rroooottss  ssyysstteemm  iiss??  PPllaanntt  tteerrmmiinnoollooggyy  ccaann  bbee  ddrryy  aanndd  wwhhaatt  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn  wwiillll  oofftteennttiimmeess  nnoott  ssttaayy  
wwiitthh  tthheemm  ffoorr  lloonngg..    BBuutt  tthhiiss  lleessssoonn  nnoott  oonnllyy  aalllloowwss  ssttuuddeennttss  ttoo  bbeeccoommee  vveerryy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  ppllaanntt  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  bbuutt  aallssoo  lleett’’ss  kkiiddss  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  aanndd  sshhooww  ccrreeaattiivviittyy  bbyy  bbuuiillddiinngg  ppaappeerr  ssccuullppttuurreess..  

  
oo  II’’mm  ssuurree  eevveerryyoonnee  iinn  yyoouurr  ggrroouupp  iiss  vveerryy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  aallll  ooff  tthheessee  tteerrmmss  bbuutt  jjuusstt  iinn  ccaassee,,  eevveerryyoonnee  

ggeettss  aa  ““cchheeaatt  sshheeeett””  tthhaatt  iinncclluuddeess  aann  iilllluussttrraattiioonn  ooff  aallll  tteerrmmiinnoollooggyy..  ((YYOOUU  WWIILLLL  PPRROOVVIIDDEE  CCOOPPIIEESS  
OOFF  CCHHAARRTT  PP..2211,,  OOPPEERRAATTIIOONN  TTHHIISSTTLLEE,,  AASS  AA  RREEFFEERREENNCCEE))  

  
oo  YYoouurr  ggrroouupp  wwiillll  bbee  ““ggrroowwiinngg””  aann  IInnddoooorr  BBoottaanniiccaall  GGaarrddeenn  ooff  AArrtt..    FFoorr  eevveerryy  33--55  ppeeooppllee  iinn  yyoouurr  

ggrroouupp,,  yyoouu  wwiillll  ccrreeaattee  oonnee  ppllaanntt  uussiinngg  ppaappeerr,,  bbaalllloooonn,,  rraaffffiiaa,,  oorr  aannyy  ootthheerr  ccrraafftt  ssuupppplliieess  yyoouu  hhaavvee  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmaakkee  tthhee  ppllaanntt  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  yyoouurr  bboottaanniiccaall  ggaarrddeenn  ppllaaccee  ccaarrdd..    EEaacchh  ppllaanntt  wwiillll  bbee  
aattttaacchheedd  ttoo  aa  sseeccttiioonn  ooff  bbuulllleettiinn  bbooaarrdd  ppaappeerr  ((CCUUTT  OONNEE  OOFF  TTHHEE  CCAARRDDSS  FFRROOMM  PPAAGGEE  113366  FFOORR  
EEAACCHH  GGRROOUUPP  OOFF  33--55  PPEEOOPPLLEE  IINN  TTHHIISS  TTEEAAMM..  

  

••  FFOOLLLLOOWWIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

oo  LLeett  mmee  hhaavvee  oonnee  mmeemmbbeerr  ffrroomm  eeaacchh  ggrroouupp  rreeaadd  yyoouurr  ccaarrdd  aanndd  ppooiinntt  oouutt  hhooww  tthhaatt  iiss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  yyoouurr  ppllaanntt  ssccuullppttuurree..    
  

oo  IImmaaggiinnee  aa  wwhhoollee  sseeccttiioonn  ooff  aa  hhaallll  wwaayy  ffuullll  ooff  ddoozzeennss  ooff  aarrttiissttiicc  ppllaanntt  ssccuullppttuurreess  tthhaatt  aaccccuurraatteellyy  

ppoorrttrraayy  aallll  ooff  tthheessee  ppllaanntt  tteerrmmss..  IItt  ccaann  bbee  qquuiittee  iimmpprreessssiivvee  aanndd  bbeeaauuttiiffuull..  TThhee  kkiiddss  eennjjooyy  tthhiiss  aanndd  

tthheessee  ppllaanntt  tteerrmmss  wwiillll  ssttiicckk  wwiitthh  tthheemm  aass  tthheeyy  uussee  tthheemm  wwhhiillee  ccrreeaattiinngg  ““sscciieennttiiffiiccaallllyy  aaccccuurraattee  

aarrtt!!””  
  

oo  SSoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  aattttrraaccttiivvee  ddiissppllaayyss  iinncclluuddee  aallll  tthhee  ppoottss  tthhaatt  mmaakkee  uupp  tthhee  BBoottaanniiccaall  GGaarrddeenn  ooff  

AArrtt  aallll  uunniiffoorrmmllyy  lliinneedd  uupp  aalloonngg  tthhee  wwaallll..  TThhee  ppoottss  aarree  uunniiffoorrmm  bbuutt  tthhee  ppllaannttss  ccoommiinngg  ffrroomm  tthheemm  

aarree,,  ooff  ccoouurrssee,,  bbeeaauuttiiffuullllyy  ddiivveerrssee..  TThhee  ppoott  tthheemmsseellvveess  aarree  oonnllyy  aaccttuuaallllyy  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  wwaallll  oonn  

oonnee  eeddggee..  SSoo  tthhee  ppoott  mmaakkee  oonnllyy  bbee  hheelldd  iinn  ppllaaccee  bbyy  gglluuee  aatt  tthhee  ttoopp  eeddggee  ooff  tthhee  ppoott..  TThhiiss  aalllloowwss  

tthhee  ppoott  ttoo  bbee  lliifftteedd  ssoo  tthhee  rroooottss  ccaann  bbee  sseeeenn..  
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SSuurrvviivvoorr  SSeeeeddlliinngg((JJMMGG  LLeevveell  11  TTeeaacchheerr//LLeeaaddeerr  GGuuiiddee  ,,  pp..1122  ))  
((GGaatthheerr  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccoonndduucctt  aaccttiivviittyy  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  lleessssoonn  ––  eexxcceepptt  ggiivveenn  ttiimmee  ccoonnssttrraaiinnttss,,  sskkiipp  tthhee  
ggaatthheerriinngg  aanndd  ppaassssiinngg  aarroouunndd  ooff  sseeeedd  ttyyppeess  aanndd  iinnsstteeaadd  bbeeggiinn  bbyy  rreevviieewwiinngg  sseeeedd  ppaarrttss  iinn  sslliiddeess  ##--##..))  
  

••  IINNTTRROODDUUCCIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  
oo  TThheerree  aarree  33  mmaaiinn  ppaarrttss  ttoo  aa  sseeeedd  aanndd  eeaacchh  ppaarrtt  sseerrvveess  aa  ssppeecciiffiicc  ffuunnccttiioonn  ––  lleett’’ss  ttaakkee  aa  llooookk  aatt  

tthheessee  ((RREEVVIIEEWW  SSLLIIDDEESS))..  IInn  tthhee  SSuurrvviivvoorr  SSeeeeddlliinngg  lleessssoonn,,  ssttuuddeennttss  aarree  ggooiinngg  ttoo  ccrreeaattee  33--DD  mmooddeellss  

ooff  aa  sseeeedd  aanndd  aa  sseeeeddlliinngg  tthhaatt  aarree  eessppeecciiaallllyy  aaddaapptteedd  ttoo  ssuurrvviivvee  eexxttrreemmee  eennvviirroonnmmeennttaall  

ccoonnddiittiioonnss..  

  

oo  DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  iinn  wwhhiicchh  aa  sseeeedd  llaannddss,,  cceerrttaaiinn  ssppeecciiffiicc  aaddaappttaattiioonnss  wwiillll  ggiivvee  aa  sseeeedd  

aanndd  sseeeeddlliinngg  aa  ggrreeaatteerr  cchhaannccee  ttoo  ggeerrmmiinnaattee  aanndd  ggrrooww..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  sseeeedd’’ss  ccooaatt  mmaayy  bbee  

eessppeecciiaallllyy  tthhiicckk  ttoo  pprrootteecctt  ffrroomm  tteemmppeerraattuurree  eexxttrreemmeess,,  oorr  ccaammoouuffllaaggeedd  ttoo  pprreevveenntt  aanniimmaallss  ffrroomm  

eeaattiinngg  tthheemm,,  oorr  mmaayy  hhaavvee  aa  ssppeecciiaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthheemm  ttoo  bbee  ddiissppeerrsseedd  ffaarr  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  

ppaarreenntt  ppllaanntt..  

  

oo  OOnn  ppaaggee  6633  tthhee  ggrroouupp  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  uussee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoovveerriinngg  aaddaappttaattiioonnss  ooff  sseeeedd  ssiizzee,,  sseeeedd  

ccooaattss,,  ddiissppeerrssaall,,  ssppeeeedd  ooff  ggeerrmmiinnaattiioonn,,  ssiizzee  ooff  ccoottyylleeddoonnss  aanndd  mmoorree  tthhaatt  ccaann  bbee  aaddaapptteedd  ffoorr  

ssuurrvviivviinngg  oonnee  ooff  tthhrreeee  eexxttrreemmee  eennvviirroonnmmeennttss..  

((PPRROOMMPPTT  GGRROOUUPP  TTOO  MMAAKKEE  OONNEE  SSEEEEDD  AANNDD  SSEEEEDDLLIINNGG  FFOORR  EEVVEERRYY  TTHHRREEEE  PPEEOOPPLLEE  IINN  TTHHEE  GGRROOUUPP))  
  

••  FFOOLLLLOOWWIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

((AASSKK  GGRROOUUPP  TTOO  BBRRIINNGG  TTHHEEIIRR  PPRROODDUUCCTTSS  IINN  AANNDD  PPOOIINNTT  OOUUTT  TTHHEE  AADDAAPPTTIIOONN  TTHHEEYY’’VVEE  CCRREEAATTEEDD  IINN  TTHHEEIIRR  

SSUURRVVIIVVOORR  SSEEEEDDLLIINNGGSS))  
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UUpp  DDoowwnn  &&  SSiiddeewwaayyss  SShhoouutt  ((OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..111166))  
((GGaatthheerr  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccoonndduucctt  aaccttiivviittyy  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  lleessssoonn..  YYoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  UUpp,,  DDoowwnn  
&&  SSiiddeewwaayyss  SShhoouutt  ffoorr  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  tthhiiss  ggrroouupp..  IItt’’ss  aa  ggoooodd  iiddeeaa  ttoo  lleett  tthhee  ggrroouupp  ttoo  ggoo  oouutt  iinnttoo  tthhee  hhaallll  wwaayy  oorr  aa  
nneeaarrbbyy  rroooomm  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr  tthheeiirr  sshhaarriinngg  ttiimmee..  AAss  aa  ttiipp  ––  wwhheenn  tthhee  aatttteennddeeeess  aarree  bbrreeaakkiinngg  iinnttoo  ssmmaalllleerr  ggrroouuppss  
dduurriinngg  tthhee  SSeeccrreett  SSmmeellllss  aaccttiivviittyy,,  llooookk  ffoorr  tthhee  ssmmaallll  ggrroouupp  tthhaatt  hhaass  tthhoossee  eexxttrroovveerrtteedd,,  oouuttggooiinngg  ppeerrssoonnaalliittiieess  ttoo  
bbee  sseelleecctteedd  ffoorr  tthhiiss  aaccttiivviittyy!!  RReeaadd  tthhrroouugghh  tthhee  ssoonngg  aa  ffeeww  ttiimmeess  bbeeffoorree  tthhee  wwoorrkksshhoopp..))  

  

••  IINNTTRROODDUUCCIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  
oo  TThhiiss  llaasstt  ggrroouupp  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmiinngg  ffoorr  uuss!!  TThheerree  aarree  mmaannyy  ““rrhhyytthhmmss””  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  JJMMGG  ccuurrrriiccuullaa  

tthhaatt  aarree  ssoonnggss,,  ppooeemmss,,  rraappss,,  eettcc  tthhaatt  aarree  uusseedd  ttoo  tteeaacchh  ggaarrddeenn--rreellaatteedd  ccoonncceeppttss..    

  

oo  TThhiiss  rrhhyytthhmm  ccaalllleedd  UUpp,,  DDoowwnn  &&  SSiiddeewwaayyss  SShhoouutt  ccaann  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aass  aa  rraapp  aanndd  II  wwiillll  ggoo  oouutt  wwiitthh  tthhiiss  

ggrroouupp  ttoo  hheellpp  tthheemm  ggeett  ssttaarrtteedd..    

  

oo  WWhheenn  iittss  ttiimmee  ffoorr  uuss  ttoo  ccoommee  bbaacckk  ttooggeetthheerr,,  tthheeyy’’llll  bbee  sshhaarriinngg  tthhee  UUpp,,  DDoowwnn  &&  SSiiddeewwaayyss  SShhoouutt  wwiitthh  

uuss..  UUSSHHEERR  TTHHIISS  GGRROOUUPP  OOUUTTSSIIDDEE  TTHHEE  RROOOOMM  AANNDD  EEXXPPLLAAIINN  TTHHEEYY  HHAAVVEE  1100  MMIINNUUTTEESS  TTOO  PPRREEPPAARREE  TTOO  

SSHHAARREE  IITT  BBAACCKK  TTOO  TTHHEE  GGRROOUUPP..      

  
  

  

••  FFOOLLLLOOWWIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

oo  TThhiiss  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  lleessssoonn  ttiittlleedd  WWaatteerr  WWiicckkiinngg,,  ppaaggee  111122,,  tthhaatt  ccoovveerrss  ccoonncceeppttss  ooff  wwaatteerr  mmoovveemmeenntt  

rreellaatteedd  ttoo  ccaappiillllaarryy  aaccttiioonn,,  ccoohheessiioonn,,  aanndd  aaddhheessiioonn..  

  

oo  IIttss  ggrreeaatt  ffuunn  aanndd  ssoommee  kkiiddss  aarree  rreeaallllyy  mmoottiivvaatteedd  bbyy  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  lleeaarrnn  wwiitthh  mmoovveemmeenntt  aanndd  mmuussiicc..  

TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ssoommee  vveerryy  eenntteerrttaaiinniinngg  ggrroouuppss  ooff  kkiiddss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  sseevveerraall  ddaayyss  ttoo  pprreeppaarree  

ffoorr  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  hhaavvee  nnoott  oonnllyy  mmeemmoorriizzeedd  tthhee  llyyrriiccss  aanndd  uusseedd  pprrooppss  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  bbuutt  

aallssoo  iinntteeggrraattee  aa  bbiitt  ooff  cchhoorreeooggrraapphhyy!!    
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SESSION TWO ACTIVTIES: 

  
QQuuiicckk  DDrraaww  FFlloowweerr  ((JJMMGG  LLeevveell  22  OOppeerraattiioonn  TThhiissttllee,,  pp..4433  ))  
((TThhiiss  iiss  aann  aaccttiivviittyy  ffrroomm  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  ssttuuddyy  kkiiddss  ppaaggeess  ooff  tthhee  bbooookk..  AAllll  yyoouu’’llll  nneeeedd  ttoo  ggaatthheerr  iiss  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  aaccttiivviittyy,,  22  
ddeecckkss  ooff  ccaarrddss,,  ppeenncciillss  aanndd  ppaappeerr..    ))  
  

••  IINNTTRROODDUUCCIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  
  

oo  QQuuiicckk  DDrraaww  FFlloowweerr  iiss  aann  aaccttiivviittyy  ffrroomm  tthhee  PPllaanntt  PPaarrttss  MMiissssiioonn  OOppttiioonnss  ssoo  ssttuuddeennttss  wwiillll  ddoo  tthhiiss  

oonnee  oouuttssiiddee  ooff  ccllaassss..  AAss  kkiiddss  aarree  ppllaayyiinngg  aanndd  ddrraawwiinngg  ccaarrddss,,  aa  kkeeyy  oonn  tthheeiirr  mmiissssiioonn  ooppttiioonnss  ppaaggeess  

pprroommppttss  tthheemm  ttoo  ddrraaww,,  oorr  eerraassee  aa  ssppeecciiffiieedd  ppllaanntt  ppaarrtt  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ccaarrdd  tthheeyy  ddrraaww..  

  

oo  WWhhiillee  tthhee  ootthheerr  ggrroouuppss  aarree  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd,,  tthhiiss  ggrroouupp  ggeettss  ttoo  ppllaayy  ccaarrddss!!  

  

••  FFOOLLLLOOWWIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

oo  WWhhoo  wwaass  tthhee  wwiinnnneerr??  
  

HHooww  mmaannyy  ooff  yyoouu  hhaavvee  lleeaarrnneedd,,  aanndd  ffoorrggootttteenn  tthhee  ppaarrttss  ooff  aa  fflloowweerr??  TThhiiss  aaccttiivviittyy  wwiillll  bbee  aa  wwaayy  ffoorr  tthheemm  ttoo  ppllaayy  

ccaarrddss  wwiitthh  aa  ffrriieenndd  oorr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ttoo  sskkeettcchh  aanndd  lleeaarrnn  ppllaanntt  ppaarrttss  aanndd  rreeiinnffoorrccee  wwhhaatt  iiss  ttaauugghhtt  iinn  tthhee  

ccllaassssrroooomm..  

  



 
 

6 

PPllaanntt  MMaakkeeoovveerr  ((OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..2288))  

((GGaatthheerr  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccoonndduucctt  aaccttiivviittyy  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  lleessssoonn..  FFoorr  tthhiiss  aaccttiivviittyy  ttwwoo  ppeeooppllee  iinn  yyoouurr  ggrroouupp  wwiillll  

bbeeccoommee  ppllaannttss  ––  oonnee  ssiicckkllyy  aanndd  oonnee  hheeaalltthhyy..  TThhiiss  lleessssoonn  ddeemmoonnssttrraatteess  ssyymmppttoommss  ccaauusseedd  bbyy  nnuuttrriieenntt  ddeeffiicciieenncciieess  

iinn  ppllaannttss....))  

  

••  IINNTTRROODDUUCCIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  
oo  JJuusstt  lliikkee  ppeeooppllee,,  ppllaannttss  rreeqquuiirree  cceerrttaaiinn  nnuuttrriieennttss..  TThhee  ssooiill  sseerrvveess  ttoo  pprroovviiddee  mmoosstt  nnuuttrriieennttss  vviiaa  

tthhee  ppllaanntt’’ss  rroooottss..  
  

oo  BBuutt  wwhheenn  aa  ppllaanntt  llaacckkss  aa  cceerrttaaiinn  nnuuttrriieenntt,,  tthhee  ppllaanntt’’ss  hheeaalltthh  iiss  aaffffeecctteedd  aanndd  iitt  wwiillll  sshhooww  cceerrttaaiinn  

ssyymmppttoommss..    
  

oo  YYoouurr  ggrroouupp’’ss  aassssiiggnnmmeenntt  iiss  ttoo  uussee  tthhee  ccaarrddss  oonn  ppaaggee  3311  ttoo  ffiinndd  tthhee  ssyymmppttoommss  ooff  aa  MMaannggaanneessee  

ddeeffiicciieennccyy..  TThheenn  yyoouurr  jjoobb  iiss  ttoo  ppiicckk  ttwwoo  ppeeooppllee  iinn  yyoouu  ggrroouupp  ttoo  bbeeccoommee  ppllaannttss  ––  oonnee  tthhaatt  sshhoowwss  

tthhee  ssiicckkllyy  ““bbeeffoorree””  ppllaanntt  wwiitthh  nnuuttrriieenntt  ddeeffiicciieennccyy  aanndd  tthheenn  ssoommeeoonnee  eellssee  wwiillll  bbeeccoommee  tthhee  ““aafftteerr””  

ppllaanntt  tthhaatt  sshhoowwss  tthhee  hheeaalltthhyy  ppllaanntt  aafftteerr  tthhee  ddeeffiicciieennccyy  hhaass  bbeeeenn  ccoorrrreecctteedd..  
  

oo  YYoouurr  ggrroouupp  wwiillll  rreeaadd  tthhoouugghh  tthhee  ccoonntteenntt  iinn  tthhee  lleessssoonn,,  pprreeppaarree  tthheeiirr  ppllaannttss  aanndd  bbee  rreeaaddyy  ttoo  

sshhaarree  wwhhaatt  tthhee  PPllaanntt  MMaakkeeoovveerr  aaccttiivviittyy  iiss  aallll  aabboouutt..  

  
  

••  FFOOLLLLOOWWIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

oo  TThhiiss  iiss  aa  lleessssoonn  yyoouurr  ssttuuddeenntt  wwiillll  hhaavvee  ffuunn  wwiitthh..  TThhee  lleessssoonn  ccoonnvveeyyss  tthhaatt  nnuuttrriieennttss  ffoouunndd  iinn  ssooiill  

ccoonnttaaiinn  pprroovviiddee  ffoorr  ppllaanntt  nneeeeddss  aanndd  ssppeecciiffiicc  nnuuttrriieenntt  ddeeffiicciieenncciieess  wwiillll  ccaauussee  ssppeecciiffiicc  iiddeennttiiffiiaabbllee  

pprroobblleemmss  ffoorr  ppllaannttss..  

  

oo  DDoo  yyoouu  tthhiinnkk  aafftteerr  ““bbeeccoommiinngg””  aa  ssiicckkllyy  ppllaanntt,,  tthhaatt  ssttuuddeennttss  wwiillll  rreemmeemmbbeerr  tthhee  ssppeecciiffiicc  nnuuttrriieenntt  

ddeeffiicciieenncciieess  aanndd  tthhee  iinnddiiccaattoorrss  ooff  tthhee  ddeeffiicciieenncciieess??  IIff  aa  tteeaacchheerr  wwaass  ttoo  jjuusstt  eexxppllaaiinn  ssooiill  nnuuttrriieennttss  

aanndd  ddeeffiicciieenncciieess,,  ssttuuddeennttss  mmaayy  rreemmeemmbbeerr  iitt  ffoorr  aa  ccoouuppllee  ddaayyss  bbuutt  tthhiiss  lleessssoonn  ccrreeaatteess  aa  ffuunn  

eexxppeerriieennccee  tthhaatt  wwiillll  bbee  wwiitthh  tthheemm  ffoorr  ssoommee  ttiimmee!!  
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22  lliitteerr  ccoommppoosstt  ccaappssuullee  ((OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..4499))  
((GGaatthheerr  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccoonndduucctt  aaccttiivviittyy  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  lleessssoonn..  YYoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ggaatthheerr  --  aatt  lleeaasstt  oonnee  eemmppttyy  22  lliitteerr  
bboottttllee  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  ggrroouupp,,  22  uuttiilliittyy  kknniivveess//bbooxx  ccuutttteerrss,,  aanndd  sseevveerraall  ppuusshh  ppiinnss..  YYoouurr  tteeaacchheerrss  iinn  tthhiiss  ggrroouupp  ccaann  eexxpplloorree  
tthhee  oouuttddoooorr  aarreeaa  aarroouunndd  tthhee  bbuuiillddiinngg  ttoo  ffiillll  tthhee  ccoonnttaaiinneerrss  oonnccee  tthheeyy  aarree  pprreeppaarreedd..))  
  

••  IINNTTRROODDUUCCIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  
oo  HHooww  mmaannyy  ooff  yyoouu  ccoommppoosstt??  WWhhaatt  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  iiddeeaall  ffoorr  ccoommppoossttiinngg??  WWhhaatt  

wwoouulldd  yyoouu  gguueessss  iiss  aa  mmiixxttuurree  ooff  mmaatteerriiaallss  wwiillll  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  qquuiicckkeesstt  ddeeccoommppoossiittiioonn  ooff  oorrggaanniicc  

mmaatttteerr??    

  

oo  WWiitthh  tthhiiss  lleessssoonn  ssttuuddeennttss  wwiillll  eexxppeerriimmeenntt  wwiitthh  aa  hhoosstt  ooff  vvaarriiaabblleess  tthhaatt  aaffffeecctt  tthhee  ccoommppoossttiinngg  

pprroocceessss..  

  

oo  YYoouurr  ggrroouupp  wwiillll  ddiivviiddee  iinnttoo  tteeaammss  ooff  33--44  ttoo  ccuutt  aanndd  pprreeppaarree  tthheeiirr  bboottttlleess  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  

lleessssoonn  oonn  ppaaggeess  5500  aanndd  5511..  TThhee  ccoonnttaaiinneerrss  wwiillll  bbee  ccuutt  aanndd  ppuunncchheedd  wwiitthh  6600  ppuusshh  ppiinn  hhoolleess  aanndd  

ffoorrmmeedd  ttooggeetthheerr  ttoo  mmaakkee  aa  ccaappssuullee  wwiitthh  ssppoouuttss  oonn  eeaacchh  eenndd..  

  

oo  TThhee  ggrroouupp  wwiillll  tthheenn  ggoo  oouuttssiiddee  ttoo  ffiillll  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  wwiitthh  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  oorrggaanniicc  mmaatttteerr  aanndd  ssooiill  

aanndd  ccoonnssiiddeerr  ootthheerr  vvaarriiaabblleess  tthhaatt  tthheeyy  ffeeeell  wwiillll  mmaakkee  ccoommppoosstt  iinn  tthhee  qquuiicckkeesstt  wwaayy  ppoossssiibbllee..  

  

oo  YYoouurr  ggrroouupp  wwiillll  rreeaadd  tthhoouugghh  tthhee  ccoonntteenntt  iinn  tthhee  lleessssoonn,,  uussee  tthhrreeee  bboottttlleess  ttoo  pprreeppaarree  tthheeiirr  

ccaappssuulleess  aanndd  bbaassee  aass  sshhoowwnn  oonn  ppaaggee  5522,,  aanndd  bbee  rreeaaddyy  ttoo  sshhaarree  wwhhaatt  22  lliitteerr  ccoommppoosstt  ccaappssuulleess  

aarree  aabboouutt..  

  
  

••  FFOOLLLLOOWWIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

oo  DDeessccrriibbee  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  eeaacchh  ccaappssuullee  yyoouurr  ggrroouupp  ccrreeaatteedd..  WWhhaatt  wweerree  tthhee  ppuusshh  ppiinn  hhoolleess  mmaaddee  

ffoorr??  ((ttoo  aallllooww  aaiirr  cciirrccuullaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  ddeeccoommppoossiinngg  mmaatttteerr))  

  

oo  TThhee  lleessssoonn  aallssoo  iinncclluuddeess  mmaatteerriiaallss  ffoorr  ssttuuddeennttss  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  rreeccoorrdd  rreessuullttss..  

  

oo  AAddddiittiioonnaall  lleessssoonnss  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  ccoovveerr  aaddddiittiioonnaall  ccoonncceeppttss  rreellaatteedd  ttoo  ssooiill  oorrggaanniissmmss  tthhaatt  aarree  aa  

ppaarrtt  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  ““lliivviinngg””  ssooiill  aanndd  ddeettaaiillss  oonn  hhaavviinngg  ssttuuddeennttss  ccoommppoosstt  aabboovvee  aanndd  bbeellooww  tthhee  

ggrroouunndd..  
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RReevveerrssee  SSooiill  EErroossiioonn  CChhaalllleennggee  ((OOppeerraattiioonn  WWAATTEERR,,  pp..4499))  
((GGaatthheerr  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccoonndduucctt  aaccttiivviittyy  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  lleessssoonn..  IItt’’ss  ggoooodd  ttoo  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  22  ooff  eeaacchh  ssmmaallll,,  mmeeddiiuumm  
aanndd  ssmmaallll--ssiizzeedd  bbaallllss,,  ssuucchh  aass  tteennnniiss  bbaallll,,  bbaasskkeettbbaallll  &&  bbeeaacchh  bbaallll..  IIddeeaallllyy,,  yyoouu’’dd  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  66--77  tteeaacchheerrss  oonn  eeaacchh  ssiiddee  
ooff  tthhee  lliinnee  ffoorr  tthhee  bbeesstt  rreessuulltt..  ))  
  

••  IINNTTRROODDUUCCIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

oo  IItt  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  aass  aa  ggrreeaatt  iiccee--bbrreeaakkeerr  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  pprroommppttss  kkiiddss  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  iinn  

mmeeeettiinngg  aa  cchhaalllleennggee..  

  

oo  BBeeffoorree  wwee  ssttaarrtt  wwiitthh  tthhee  cchhaalllleennggee,,  lleett’’ss  mmaakkee  ssoommee  pprreeddiiccttiioonnss,,  WWhhaatt’’ss  ggooiinngg  ttoo  hhaappppeenn??  HHooww  

mmaannyy  bbaallllss  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  wwiillll  mmaakkee  iitt  aallll  tthhee  wwaatt  ddoowwnn  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  lliinnee??  

  

oo  AAnndd  bbeeffoorree  wwee  ssttaarrtt,,  lleett’’ss  ddoo  aa  pprraaccttiiccee  wwiitthh  jjuusstt  oonnee  llaarrggee  bbaallll..    

  

  

••  FFOOLLLLOOWWIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  

oo  TThhiiss  iiss  aa  cchhaalllleennggee  tthhaatt  iiss  aa  ffuunn  wwaayy  ttoo  ccoonnnneecctt  wwaatteerr  aanndd  ssooiill  sscciieennccee..  

  

oo  WWhheenn  yyoouu  ddoo  tthhiiss  wwiitthh  yyoouurr  ssttuuddeennttss  rreeiitteerraattee  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  wwiitthh  eeaacchh  bbaallll  ssiizzee  aanndd  tthhee  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  ssooiill  ppaarrttiiccllee..  

  

oo  TToo  ccoonnffiirrmm  tthheeiirr  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  ccaallll  oonn  sseevveerraall  ssttuuddeennttss  ttoo  sshhaarree  wwhhyy  tthhiiss  cchhaalllleennggee  sshhoowwss  tthhee  

rreevveerrssee  ooff  wwhhaatt  aaccttuuaall  wwaatteerr//ssooiill  eerroossiioonn  llooookkss  lliikkee..  

  


