
Temat: Przystosowania roślin do życia w wodzie. 

Zakres treści: Najczęściej spotykane rośliny środowiska wodnego i ich 

podstawowe przystosowania do warunków życia . 

Cele: /.    Wiadomości: 

Uczeń: 

- wymieni strefy roślinności wodnej , 

- nazwie pospolite gatunki roślin wodnych , 

- wymieni przystosowanie roślin do życia w poszczególnych strefach , 

- określi czynniki ograniczające głębokość występowania roślin wodnych 

//. Umiejętności 

Uczeń: 

- rozpozna i opisze wybrane gatunki roślin wodnych , 

- wyjaśnij przystosowania roślin w budowie i funkcjonowaniu do 

warunków panujących w poszczególnych strefach, 

rozumie znaczenie poszczególnych stref dla życia innych organizmów, 

- dokona samodzielnych obserwacji. 

III. Postawy 

Uczeń: 

- potrafi bezpiecznie zachować się w czasie zajęć terenowych , 

- czuje się współodpowiedzialny za stan środowiska naturalnego, 

- dostrzega walory przyrodnicze najbliższego otoczenia, 

- przestrzega zasad współpracy w zespole. 

Metody Pracy : 

- obserwacja bezpośrednia, praca z tekstem, pogadanka. 



Formy pracy: 

- grupowa, indywidualna . 

Formy nauczania: 

- zajęcia terenowe 

Czas trwania zajęć: 

90 minut 
Miejsce: 

Zachodnia część jeziora Bukowiec 

Środki dydaktyczne: 

atlasy i albumy roślin , siatka, kotwiczka, karty pracy ucznia, nóż, łupy . 

Z kilkudniowym wyprzedzeniem nauczyciel informuje uczniów o 

terminie i miejscu wycieczki. Wprowadza uczniów w temat zajęć, uświadamia 

cel wycieczki. Zostaje ustalony obowiązujący ubiór. 

Przebieg lekcji 

 •      Faza wprowadzająca 

1. Sprawy organizacyjno - porządkowe. 

2. Sprawdzenie przygotowania uczniów do wycieczki ( ubiór, prosty sprzęt, 

lupy). 

3. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. 

4. Podanie tematu i celów lekcji. 

5. Podanie informacji o jeziorze (typ , pochodzenie). 

•      Faza realizacyjna 

1) Przypomnienie wiadomości dotyczących właściwości wody 

2) Obserwacja wstępna jeziora 



- wykazanie stref roślinności wodnej 

- wyjaśnienie przyczyn strefowości w jeziorze 
 

3) Podział klasy na grupy (wybór lidera, sekretarza, sprawozdawcy). 

4) Uczniowie pracują w grupach , nauczyciel objaśnia instrukcje w karcie 

pracy. 

•     Faza podsumowująca 

a) Prezentacja wyników pracy grup (przez sprawozdawców) zapisanych w 

kartach pracy ) . 

b) Sprawdzenie rozwiązania zadania nr II w Karcie pracy 
 

- porównanie wyników, 

- omówienie cech charakterystycznych w budowie roślin wodnych oraz 

sposobów rozmnażania i rozsiewania . 

c) Sformułowanie wniosków. 

- rośliny żyjące w poszczególnych strefach mają zbliżone przystosowania 

do panujących tam warunków , 

- w wodzie żyją zupełnie inne zespoły roślinne niż na lądzie , 

- czynnikami   ograniczającymi   występowanie   roślin  jest   :   dostępność 

światła , tlenu oraz czystość wody, 

- poszczególne strefy roślin są środowiskiem życia dla innych organizmów. 
 

5) Ocena aktywności i wyników pracy uczniów. 

6) Uprzątnięcie miejsca pracy . 

7) Ewaluacja zajęć. 



Karta pracy ucznia 

1.   Zaznacz na schemacie strefy roślinności wodnej 

I) strefa przybrzeżna 

II) strefa roślin o liściach pływających 

III) strefa roślin zanurzonych 

 



KARTA PRACY - Grupa I 

1. Wyszukaj w atlasie roślin następujące rośliny 

- trzcina pospolita 

- tatarak zwyczajny 

- pałka szerokolistna 

2. Podpisz odpowiednie rysunki 

 

3. Wyrysuj roślinę rosnącą w sferze przybrzeżnej. Dokładnie ją obejrzyj . 

4. Obok cech charakteryzujących poszczególne rośliny wpisz ich nazwy. 

o liście sine twarde ostre i długie 

o kwiatostan w postaci wiechy 

o łodygi grube sztywne , wysokie puste w środku 

o występuje podziemne kłącze 

o  liście bardzo długie , równowąskie  

o  kwiatostan w postaci brązowej kolby  

o   występuje podziemne kłącze  

o  liście    trawiaste    ,  równowąskie,    sztywne 

brzegiem lekko faliste 

   
r 



o kwiaty zielonkawe, zebrane w dużą kolbę 

o łodyga trój kanciasta 

o roślina silnie aromatyczna 

o występuje podziemne kłącze 

n 

5.Spróbuj złamać łodygę trzciny 

Wynik:................................................ 

6.Przekrój łodygę trzciny jak wygląda w środku . 

Wynik: ................................................ 

7.Obejrzyj przy pomocy lupy ogonek liściowy grzybienia lub grążela 

Wynik: ............................................................................................ 

8.Obejrzyj kwiaty (kwiatostany) roślin . Zastanów się jak rośliny rozmnażają 

się i rozsiewają, skorzystaj z wiadomości w atlasie. 

Wynik: .............................................................................................. 

9.Na podstawie obserwacji I posiadanych wiadomości, zastanów się i napisz 

jakie znaczenie dla innych organizmów żywych i środowiska ma strefa 

roślin przybrzeżnych. 



KARTA PRACY Grupa II 

1. Wyszukaj w atlasie roślin następujące rośliny : 

- grzybień biały 

- grążel żółty 

- rzęsa wodna 

2. Podpisz odpowiednie rysunki 

Za pomocą siatki zbierz rośliny o liściach pływających   Dokładnie je 

obejrzyj , zwróć uwagę jak zachowują się po wyjęciu z wody. 

3. Obok cech charakteryzujących poszczególne rośliny wpisz ich nazwy 

                                                o liście duże , skórzaste , sercowate , błyszczące, 

pływające 

o kwiaty duże białe , przyjemnie pachnące, o   

   długie kłącza , płożące się w mule. 

                                      o  liście skórzaste , duże owalne , głęboko wcięte u 

nasady, pływające.  

                                        o  kwiaty duże żółte , silnie pachnące , wystają nad 

powierzchnie wody  

                                        o  grube kłącza pełzające po dnie . 

 

 
 

 

 

 

 

 



Karta pracy - Grupa III I 

1. Wyszukaj w atlasie roślin następujące rośliny : 

• moczarka kanadyjska 

• rogatek sztywny 

• wywłócznik kłosowy 

2. Podpisz odpowiednie rysunki: 

 

3. Przy pomocy kotwiczki na lince wyłów kilka roślin zanurzonych w wodzie. 

Dokładnie je obejrzyj . Zwróć uwagę jak zachowują się po wyjęciu z wody. 

4.   Obok cech charakteryzujących poszczególne rośliny , wpisz ich nazwy. 

• liście drobne , bezogonkowe, wyrastające 

w okółkach 

• łodygi długie rozgałęzione 

• brak korzeni 

• liście widlasto podzielone , sztywne , 

łamliwe , stojące w okółkach 

• brak korzeni 

• pędy sztywne 

liście w okółkach po 4-6 , pierzaste, 

 

 

 



o  liście  drobne  okrągłe   ,  płaskie  ,   skórzaste, 

tworzące „zielony dywan"  

                                            o widoczne luźno zwisające kanarki. 

II  

5. Spróbuj złamać łodygę trzciny 

Wynik: .............................................................................................:... 

6. Przekrój łodygę trzciny. Jak wygląda w środku. 

Wynik ................................................................................; .......................... 

7. Obejrzyj przy pomocy lupy ogonek liściowy grzybienia lub grążela . 

Wynik....................................................................................................  

8. Obejrzyj kwiaty (kwiatostany) roślin zastanów się jak rośliny rozmnażają 

się i rozsiewają. Skorzystaj z wiadomości w atlasie . 

Wynik ................................................................................................... 

9. Na podstawie obserwacji i posiadanych wiadomości zastanów się i napisz, 

jakie znaczenie dla innych organizmów żywych ma strefa roślin o liściach 

pływających. 



• nitkowate 

• łodyga rozgałęziona 

• brak korzeni 

II  

5.Spróbuj złamać łodygę trzciny 

Wynik:......................................................................................................... 

6.Przekrój łodygę trzciny. Jak wygląda w środku. 

Wynik:........................................................................................................ 

7.Obejrzyj przy pomocy lupy ogonek liściowy grzybienia lub grążela. 

Wynik:........................................................................................................ 

8.Obejrzyj kwiaty (kwiatostany) roślin. Zastanów się jak rośliny rozmnażają się 

i rozsiewają. Skorzystaj z wiadomości w atlasie. 

Wynik:....................................................................................................... 

9.Na podstawie obserwacji i posiadanych wiadomości, zastanów się i napisz , 

jakie znaczenie dla innych organizmów żywych ma strefa roślin zanurzonych. 



EWALUACJA 

Z przedstawionych rysunków wybierz ten , który najlepiej oddaje twoje 

samopoczucie po zajęciach. 

 

   


