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HISTORIA Odskocznie do nauki 
Łowca-zbieracz z epoki kamienia/żelaza:Rośliny pastewne  Historia: Anglo Sasi 

Badania nad wykorzystaniem roślin do wspierania życia 
codziennego w tej epoce  Rośliny jako materiały budowlane 

Cel:  Aby dowiedzieć się, jakie rośliny ludzie pozyskiwali w przeszłości 
 
Materiały: 
• Arkusze informacyjne dotyczące pchu 
• Badania internetowe 
• Rośliny zebrane z terenu szkoły lub okolicy 
 
Trampoliny do działań: 
• Zbieraj żywność - szukaj jadalnych owoców, orzechów i liści na terenie szkoły - wiosna i 

lato to najlepszy czas, aby to robić. 
• Uprawa, zbiór i mielenie zboża. Doświadcz początków rolnictwa uprawiając małe pole 

pszenicy. Zbierz ją i omieć na wietrze. Zmiel powstałe ziarna w tłuczku i moździerzu. 
Dodaj je do worka z mąką razową, aby uczniowie mogli upiec własny chleb lub zrobić 
ciasto. 

• Poznaj praktyczne zastosowania roślin dzięki arkuszom identyfikacyjnym roślin pchu. 
• Ludzie z epoki kamiennej zbierali sok z brzozy i gotowali go, aby zrobić klej. Używali tego 

kleju do umocowania kamiennego klina w patyku, aby zrobić siekierę. W średniowieczu 
niektórzy myśliwi nadal używali tego kleju, który nazywano "smołą", do powlekania drzew 
brzozowych.  Kiedy ptaki lądowały, przyklejały się i można je było złapać, ugotować i 
zjeść! 

 
Więcej trampolin: 
• Arkusze identyfikacyjne roślin pchu: Jeżyna (jadalne owoce); Trawy, zwłaszcza zboża takie 

jak owies, powszechnie stosowane we wczesnym rolnictwie; Leszczyna (jadalne orzechy i 
budownictwo; Jesion (drewno); Pokrzywa (powrozy); Psia Róża (witamina C); Dąb (garbniki 
do wyprawiania skór). 

 
Kluczowe słownictwo:  
pak, pasza 
 
Kryteria sukcesu 
ü Potrafię wykorzystać umiejętności badawcze, aby zrozumieć, jakie rośliny ludzie 

pozyskiwali w przeszłości 
ü Jestem w stanie określić, jakie dowody mamy na poparcie naszego dzisiejszego 

rozumienia tego, co ludzie jedli w przeszłości 

 Cel: Zbudowanie modelu anglosaskiej wioski z bydła i dachówek 
 
Materiały: 
• Arkusze identyfikacyjne roślin pchu 
• Pręty leszczyny (lub podobne) 
• Glina, słoma, włosy, trawa, naturalna wełna 
 
Odnieś się do arkuszy identyfikacyjnych roślin pchu i poszukaj w Internecie / bibliotece 
informacji na temat następujących zastosowań roślin w życiu codziennym;  
• Jako materiał budowlany w domach, jako ściany, znaczniki granic, do palenia ognisk.  
• Do wyrobu wiader i misek, z których ludzie jedli.  
• Drzewa na drewno to jesion, wiąz i cis, które były znane i obfite.  
• Przędzenie i tkanie: płótno z lnu, słoma na dachy i pokrzywy na liny. 
• Anglosaskie środki lecznicze są odzwierciedlone w nazwach roślin, które wskazują na ich 

zastosowanie - na przykład, bonewort (który znamy jako bratek). 
 
Działania: 
• Zbadaj, w jaki sposób używano wikliny i tynku. Poeksperymentuj z leszczyną ściętą z ziemi 

lub pozyskaną lokalnie, by wykonać proste plecione ściany i pokryć je wałem z mieszanki 
gliny, ziemi i piasku - zachęć uczniów do wykopania gliny z twojego terenu, jeśli jest on 
do tego odpowiedni! 

• Eksperymentuj i oceń różne ilości każdego składnika i materiałów wzmacniających, takich 
jak włosy, trawy, słoma itp.. 

 
Więcej trampolin: 
• Trampoliny do nauki dla technologii projektowania; materiały łączące i wyhoduj własne 

zasoby rzemieślnicze.- Pokrzywa Zabawna trampolina do instrukcji na temat robienia 
powrózka z pokrzywy. 

 
Kluczowe słownictwo: watolina i tynk 
 
Kryteria sukcesu 
ü Potrafię wyjaśnić, dlaczego domy były budowane z wikliny i tynku 
ü Potrafię opisać, jak wykonać konstrukcję z wikliny i tynku 

 


