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SZTUKI KREATYWNE Odskocznie do nauki 
Drama o rozprzestrzenianiu się nasion i odgrywanie ról  Grzybicze stopy i bajki 

Bardzo aktywne zadanie, które wspiera prace nad dyspersją nasion 

 

Wykorzystanie terenu szkoły jako scenerii i inspiracji 

Cel: Wykorzystanie wiedzy uczniów na temat różnorodnych mechanizmów 
rozprzestrzeniania się nasion stosowanych przez rośliny. 
 
Materiały: 
Pomóż uczniom zrozumieć właściwości roślin, używając odpowiednich arkuszy 
identyfikacyjnych roślin Pappus - jest ich 15 do wyboru. 
 
Podziel klasę na co najmniej 5 grup; w tajemnicy przydziel każdej z nich inny rodzaj 
nasion; następnie przedyskutuj, w jaki sposób mogłyby one reprezentować swoim ciałem 
sposób rozprzestrzeniania się ich nasion. Na przykład: 
• Rozproszenie przez wiatr – swobodnie unoszące się, spokojne nasiona mniszka 

lekarskiego, ze "spadochronem", takim jak lekki szalik/kwadrat muślinowy jako 
rekwizyt; jesiony są również zapylane przez wiatr - patrz arkusze identyfikacji roślin dla 
mniszka lekarskiego i jesionu. 

• Lepkie nasiona / zadziory - Przejdźcie (nie biegnijcie) obok siebie, przyklejając sobie 
nawzajem "zadziory" na plecach (zadziory mogą być wymyślone lub reprezentowane 
przez prawdziwe zadziory, lub lepkie kropki, lub kulki z rzepem) 

• Helikopter / latające nasiona - wymyślają rytmiczny taniec, który ma symbolizować 
nasiona klonu/sycamore, wirujące cicho z wysokości do poziomu gruntu.. 

• Nasiona eksplodujące - przed tym ćwiczeniem obejrzyj film w zwolnionym tempie 
przedstawiający eksplodujące nasiona. Znajdź sposób na przedstawienie cichej 
eksplozji, na przykład skoki gwiazd, nurkowanie lub przysiady..  

• Rozproszenie zwierzętami – Niektóre orzechy i owoce są zakopywane lub zjadane, a 
następnie wydalane przez ptaki i ssaki. Ta grupa bez wątpienia będzie się dobrze 
bawić przedstawiając tę metodę rozprzestrzeniania się.. 

 
Przedstawienie powinno być wykonywane po cichu; pozostałe grupy powinny spróbować 
rozpoznać, która metoda rozpraszania została zademonstrowana. Jako proste, 
jednorazowe ćwiczenie można rozważyć opracowanie choreografii tańca, dodanie muzyki 
i przedstawienie jako utwór zespołowy na apelu. 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Potrafię prawidłowo rozpoznać i opisać metody rozprzestrzeniania się nasion. 
 
 

Cel: Wykorzystaj te tereny jako punkt wyjścia do spaceru z historią i opracowania tablicy 
opowieści, aby stworzyć nową bajkę. Te zdjęcia grzyba zwanego "palcami trupa" są 
świetnym "starterem" dla dramatycznego opowiadania historii.. 
 
Materiały: 
Duże kopie zdjęć grzybów 
 
Uczniowie pracują w małych grupach, aby zbadać 
część terenu szkoły, miejskiego lub wiejskiego, w celu 
"odnalezienia" swojej historii.  
• Każda grupa otrzymuje zdjęcie "palców u rąk" 

lub "palców u nóg", a ich zadaniem jest 
znalezienie miejsca, w którym mogłyby one 
rosnąć, na przykład pod drzewem lub koszem na 
śmieci. 

• Zadanie polega na stworzeniu scenariusza do 
dramatycznej opowieści o nowej bajce. 

• Doświadczenie cielesne związane z 
przemieszczaniem się po terenie pomaga 
rozwinąć szczegóły opowieści - jaka była 
pogoda, dźwięki otoczenia, widoki itp. 

• Narysuj lub napisz scenariusz bajki, a następnie 
użyj tego storyboardu jako zachęty do 
ponownego odtworzenia bajki.. 

• Każda grupa oprowadza klasę po terenie, 
przedstawiając każdą część swojej opowieści w 
wybranych przez siebie miejscach, dzięki czemu 
cała klasa doświadcza "promenady". 

 
Kryteria sukcesu: 
ü Potrafię użyć wyobraźni do stworzenia historii z wykorzystaniem mojego otoczenia. 
ü Potrafię zaplanować sensoryczny opis mojego otoczenia. 
ü Mogę zbadać, jak bohaterowie mogą się czuć w różnych momentach mojej historii 

poprzez dramę.  
ü Potrafię przedstawić moją historię dla moich rówieśników. 

 


