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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Żywność zapylana przez wiatr 

Poznaj różnorodność żywności zapylanej przez wiatr 

Cel: zrozumienie, że zapylane wiatrem rośliny spożywcze to głównie trawy, i że jeśli stracimy owady 
zapylające, różnorodność dostępnych dla nas pokarmów bardzo się zmniejszy. 
 
Ucząc o zapylaniu, szkoły zwykle skupiają się na zapylaniu przez owady, ale należy pamiętać, by podkreślać, 
że 
1) że istnieje wiele owadzich zapylaczy, nie tylko pszczoły 
2) zapylanie przez wiatr jest również ważne.  
 
Dzieci są często zaskoczone, gdy odkrywają, że wiele produktów spożywczych, które jedzą, to tak 
naprawdę zapylane wiatrem "trawy", na przykład pszenica, jęczmień, owies, kukurydza, ryż i bambus. 
 
Działanie: 
Dzieci sortują dostarczone produkty, omawiając następujące punkty dla każdego produktu spożywczego: 
• Gdzie rosło to (lub jego składniki)?  Co te lokalizacje mówią nam o dystansach żywnościowych?  Na 

przykład, ziarna wanilii do lodów, ziarna kakaowca do czekolady, ryż. 
• Jak jest zapylany - wiatrem czy owadami, a może jednym i drugim? 
• Zastanów się, które produkty spożywcze są zagrożone w skali globalnej z powodu zmniejszenia liczby owadów zapylających i innych zwierząt.  

Jakie czynniki wpływają na liczebność owadów i zwierząt? 
• Jaka żywność pozostałaby nam, gdyby nie było owadów zapylających?? 
 
To ostatnie pytanie wywołuje dobrą dyskusję - na przykład, możemy mieć spód z chleba do pizzy, ale bez 
sosu pomidorowego na wierzchu; możemy mieć mleko na lody od krów, które jedzą trawę, ale bez smaku 
waniliowego lub czekoladowego, ponieważ oba są zapylane przez owady i rosną w odległych krajach. 
 
Więcej odskoczni: 
• Science Learning Springboards: pollination; food chains and food webs; seed dispersal and habitats; 

pollination dance.  
• Pappus Plant ID sheet: Cocksfoot grass.  

Materiały: 
• Wybór opakowań z żywnością i 

prawdziwych przedmiotów, które 
reprezentują różne rodzaje żywności 
zapylanej przez owady i wiatr, np. 
jabłko, gruszka, pomidor, ziemniak, 
kawałek chleba, kolba kukurydzy 
cukrowej, płatki owsiane, ryż, 
tabliczka czekolady, strąk świeżej 
wanilii, lody, pędy bambusa, pizza. 

• Jeśli masz w pobliżu pola uprawne, 
przynieś łodygi pszenicy, jęczmienia 
itp. lub użyj zdjęć. 

 

 
Kluczowe słownictwo: 
Zapylanie, zapylacze, zrównoważony 
rozwój, zmiany klimatyczne, rośliny 
uprawne. 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Znam dwie różne metody zapylania. 
ü Potrafię wymienić i opisać produkty 

spożywcze, które zostały 
wyprodukowane z roślin zapylanych 
przez wiatr. 
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