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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Procesy życiowe i organizmy żywe  Praca naukowa: badania 

Wpływ człowieka na drzewa wiecznie zielone i liściaste  Testowanie różnych podłoży uprawowych 
Cele: Poznanie i wykorzystanie kluczy klasyfikacyjnych do grupowania, identyfikowania i nazywania 
różnorodnych istot żywych w środowisku lokalnym i szerszym; dostrzeżenie, że środowisko może się 
zmieniać i że może to czasem stanowić zagrożenie dla istot żywych.  
 
Materiały: 
Źródła informacji: Internet, gazety i czasopisma, książki o roślinach, arkusze Pappus Plant ID, 
przewodniki identyfikacyjne Wildlife Trust Nature Detectives. 
 
Pomysł na działanie 1: Drzewa wiecznie zielone i liściaste 
Zastanów się nad wiedzą uczniów na temat drzew; wykorzystaj arkusze Pappus Plant ID do zbadania 
i zidentyfikowania wiecznie zielonych i liściastych drzew znalezionych na terenie szkoły lub w okolicy.  
Omówienie różnic pomiędzy drzewami wiecznie zielonymi i liściastymi, zwracając uwagę na 
względną wartość siedliska, relacje w łańcuchu pokarmowym i wartość dla dzikiej przyrody.  
 
Pomysł na działanie 2: Wpływ człowieka na środowisko naturalne 
Korzystając z różnych źródeł badawczych, przeanalizuj przykłady wpływu człowieka (zarówno 
pozytywnego, jak i negatywnego) na środowisko, na przykład pozytywne skutki rezerwatów 
przyrody, ekologicznie zaplanowanych parków lub stawów ogrodowych oraz negatywne skutki 
zaludnienia i rozwoju, zaśmiecania lub wylesiania.   
Rozważ wartość drzew dla człowieka, począwszy od zawodów takich jak leśnictwo i arborystyka, po 
produkty wytwarzane z drewna i zastosowania lecznicze.  Opracuj dokument, np. ulotkę lub plakat, 
aby wyjaśnić rolę drzew w gospodarce i środowisku.  Możesz również wykorzystać to zadanie, aby 
zachęcić do używania emocjonalnego języka w celu przekonania ludzi do zmiany ich zachowania, 
poprzez zorganizowanie debaty lub artykułu w gazecie. 
 
Kluczowe słownictwo: 
Igły, liść, zimozielony, liściasty, pień, korzeń, kora, orzechy, sok, drewno, celuloza, produkty, 
liściaste, iglaste, szyszki, okrytozalążkowe i okrytonasienne. 
 
Kryteria sukcesu: uczniowie potrafią: 
ü opisywać różnice między rodzajami drzew 
ü korzystać z różnych źródeł informacji w celu ustalenia faktów 
ü używać języka emocjonalnego - powiązania z umiejętnością czytania i pisania 
 

 Cel: Testowanie i porównywanie różnych podłoży, nawozów i warunków uprawy. 
 
Materiały: 
Nasiona rzodkiewki lub rzeżuchy, tace na nasiona, różne podłoża do uprawy i kompost, nawozy do 
roślin. 
Do tego eksperymentu użyj rzodkiewki lub rzeżuchy, ponieważ oba te gatunki szybko rosną, nasiona 
są duże i łatwe w obróbce, a liście nasienne są łatwe do policzenia. 
 
Działanie: 
Istnieje wiele różnych sposobów uprawy nasion 
rzodkiewki i rzeżuchy - na przykład w ziemi, w 
kompoście doniczkowym, na wilgotnym, chłonnym 
papierze.  Kompost doniczkowy dostępny jest także 
w wersjach o niskim i wyższym pH, warto więc 
wypróbować i te. 
• Wysiej wszystkie nasiona w tym samym czasie, 

ale wypróbuj różne miejsca uprawy, np. jasne i 
ciemne, chłodne i ciepłe, aby dokonać 
porównań. 

• Uczniowie powinni pracować w grupach, aby ustalić pytanie naukowe, które chcą zbadać, a 
następnie opracować badanie, planując zmienne oraz sposób zapisywania i analizowania 
wyników. 

• Na koniec badania uczniowie mogą również zjeść produkty. 
 

Jeśli masz gdzie posadzić sadzonki rzodkiewki, aby dojrzały, wytworzą one strąki nasienne, które 
można jeść tak samo jak korzenie. Są one lekko pieprzne, ale zazwyczaj nie tak ostre jak korzenie. 
 
Kluczowe słownictwo:  
zmienne, nawóz, podłoże uprawowe, warunki uprawy, próba godziwa 
 
Kryteria sukcesu: uczniowie potrafią 
ü zaplanować i przeprowadzić uczciwy eksperyment w celu sprawdzenia hipotezy 
ü zebrać informacje / dane i przeanalizować je, aby odpowiedzieć na moją hipotezę 
ü używać języka naukowego do wyjaśnienia moich wyników 
 

 


