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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Żywe organizmy i ich siedliska  

Śledztwo w sprawie zegara mniszka 
 lekarskiego 

Lepkie, zachwaszczone skarpetki: "Nasiona z jednego roku, chwasty z 
siedmiu lat" 

 
Czy dmuchając w główkę mniszka lekarskiego naprawdę możemy 
określić godzinę? 

Cel: Uczniowie badają rozprzestrzenianie się nasion i długowieczność nasion leżących w stanie 
uśpienia w glebie. Na jakich rodzajach powierzchni może znajdować się najwięcej nasion leżących w 
stanie uśpienia?  
 
Poproś uczniów o przyniesienie do szkoły starej skarpetki. Powinni założyć ją na jeden z butów 
podczas spaceru po terenie szkoły. Podziel grupę tak, aby mniejsze grupy chodziły po różnych 
powierzchniach, np. po asfalcie, trawie, lesie, podszyciu.  Nanieś lokalizacje na mapę terenu. 

• Wypełnij każdą skarpetę kompostem, zwiąż otwarty koniec i umieść (stroną z nasionami 
do góry) na tacach z roślinami. Oznacz każdą tacę etykietą z lokalizacją i pozostaw w 
osłoniętym miejscu, aby sprawdzić, co wyrośnie.  Upewnij się, że nie wyschną ani nie 
zamokną. 

• Pozwól na co najmniej 4 tygodnie na wzrost (jeśli będzie miał miejsce).  Porównaj różne 
siewki i obfitość w każdym miejscu, zapisując dane co tydzień. 

• Pozostaw nasiona do dojrzałości, aby zidentyfikować gatunki roślin, które obecnie rosną. 
Uczniowie powinni opracować metodę oceny obfitości nasion. 
To, co wyrośnie, będzie zaskoczeniem dla wszystkich i pokaże odporność nasion.. 

 Cel: Wymyśl eksperyment, aby zbadać, czy istnieje jakaś naukowa teoria, że liczba oddechów 
potrzebnych do zdmuchnięcia nasion = godzina. 
 
Zbierz kilka pęczków mniszka lekarskiego z pełnymi główkami nasion.  Zapisz na tablicy, ile 
oddechów potrzeba, aby zdmuchnąć wszystkie nasiona (puch) z główki mniszka, w zależności od 
pory dnia.   
Czy pora dnia ma wpływ na liczbę wdechów potrzebnych do zdmuchnięcia wszystkich nasion?  
Uczniowie powinni przeanalizować swoje dane, aby udowodnić lub obalić ten ludowy mit. 
 
Ten prosty, zabawny eksperyment może prowadzić do badania innych folklorów i mitów związanych 
z mniszkiem lekarskim.  Mówi się, że jest on "wiejską wyrocznią", "zegarem szepczącym" i 
"barometrem" pogody - użyj arkusza identyfikacyjnego mniszka lekarskiego Pappus, aby 
dowiedzieć się więcej. 

   

Żywe organizmy i ich siedliska  Sygnalizacja świetlna z kasztanowcami 

Bomby nasion dla zapylaczy  Tajny sygnał dla zapylaczy 

Cel: Uczniowie stają się rozsiewaczami nasion na terenie szkoły (lub w 
innym miejscu za zgodą właściciela terenu). 
 
Działania: 

• Uczniowie badają, które dzikie i/lub ozdobne kwiaty są 
najbardziej odpowiednie dla zachęcenia owadów 
zapylających do odwiedzenia ich terenu. 

• Piszą list, w którym wyjaśniają znaczenie kwiatów dla dzikiej 
przyrody i ludzi oraz proszą o pozwolenie na wysadzenie 
bomb nasiennych na danym terenie.  

• Wybierzcie odpowiednie miejsce i rozprowadźcie bomby nasienne.. 
 Poszukaj w bibliotece zasobów Pappus, aby 
pobrać wskazówki "Jak zrobić bomby nasienne". 

 Cel: Uczniowie obserwują zmiany zachodzące w kwiatach kasztanowca 
i rozumieją ich przyczynę. 
 
Kwiaty kasztanowca mają bardzo szczególną cechę: zaraz po otwarciu 
kwiatów na górnych płatkach pojawia się żółta poświata. Kilka dni 
później kolor ten zmienia się na jaskrawoczerwony. Jest to tak zwany 
znak soku. Jest to swego rodzaju "sygnalizacja świetlna" dla owadów 
zapylających. Jeśli znak soku jest żółty, wiedzą one, że w kwiatach 
znajduje się nektar. Jeśli natomiast zmieni kolor na czerwony, wizyta w 
kwiatostanie nie jest już opłacalna. W ten sposób kasztanowce dbają 
o to, aby ich kwiaty były odpowiednio zapylone.  
Dowiedz się więcej dzięki arkuszowi identyfikacyjnemu kasztanowca 
Pappus. 

 

Dandelion folklore  

Seed bombs 


