
Konspekt lekcji o temacie: „Uprawa pora”z przedmiotu Warzywnictwo  
 
 

Szkoła Policealna – technik ogrodnik 
 
Temat: Uprawa pora. 
 
 
Cel ogólny: Poznanie budowy, właściwości biologicznych pora (Allium porrum) oraz zasad 
uprawy tej rośliny. 
 
Cele operacyjne: 
 
 
Lp. 

 
Słuchacz powinien znać: 

 
Słuchacz powinien umieć: 
 

1. Rejon świata, z którego 
pochodzi por 

Ustalić wymagania klimatyczne pora 

2. Wartości odżywcze pora  Zastosować pora w żywieniu 
3. Budowę morfologiczną pora Ustalić wymagania, które wynikają z budowy  
4. Odmiany pora oraz cechy, 

którymi różnią się 
Dobrać właściwą odmianę do terminu, sposobu uprawy 
oraz przeznaczenia 

5. Wymagania glebowo-
klimatyczne pora 

Ustalić terminy, stanowisko oraz sposób uprawy pora 

6. Uprawa gleby i nawożenie 
pora 

Zaplanować zabiegi uprawowe oraz nawożenie (rodzaj 
nawozów, dawki i terminy stosowania) w uprawie pora 

7. Terminy zbioru pora Znając biologię rośliny umieć ustalić sposób zbioru pora 
8. Sposoby przechowywania 

pora 
Dobrać warunki wilgotnościowe i temperaturowe 
podczas przechowywania pora 

 
 
Warunki wst ępne: 
Słuchacze mają wiadomości z zakresu ogólnej uprawy warzyw, znają zasady uprawy cebuli  
 
Środki dydaktyczne: 

1. Katalog odmian roślin warzywnych 
2. „Rośliny aromatyczne i przyprawowe” J. Kybal,  
3. „Rośliny źródłem przypraw” A. Sedo, J. Krejca 
4. „Ogólna uprawa warzyw” E. Chroboczek, H. Skąpski 
5. „Uprawa warzyw” M. Orłowski, E. Kołota 
6. Schemat -  rozwój pora w  I roku uprawy 
7. Schemat -  przechowywanie pora przez dołowanie 
8. Materiał roślinny pora: świeże rośliny w fazie zbiorczej, siewki, nasiona 

 
Zastosowane metody zajęć: 
Pokaz, samodzielna praca słuchaczy, prezentacja, pogadanka 
 
Formy pracy słuchaczy: 
Grupowa i indywidualna  
 



Przebieg zajęć: 
1. Czynności organizacyjne. 
2. Uzasadnienie celu zajęć, podanie tematu przez nauczyciela. 
3. Sprawdzenie wiadomości słuchaczy: 

• Jakie znasz warzywa cebulowe? 
• Do jakiej rodziny botanicznej należą warzywa cebulowe? 
• Wymień cechy jakie brano pod uwagę zaliczając daną roślinę do określonej 

rodziny botanicznej 
• Opisz budowę kwiatu cebuli 

4. Pokaz roślin pora, wprowadzenie do tematu zajęć. 
5. Podanie zagadnień* do pracy w grupach. Ustalenie zasad prezentacji 

podsumowujących pracę. 
6.  Praca słuchaczy w grupach z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych. 
7. Prezentacja tematów przygotowanych przez słuchaczy. 

Uporządkowanie i uzupełnienie wiadomości przez nauczyciela. 
Zapis do zeszytów. 

8. Utrwalenie wiadomości . 
9. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej . 

• Opracuj terminarz prac w uprawie pora na zbiór letni metodą z rozsady  
10. Uporządkowanie materiałów i pracowni .    

 
*Zagadnienia do pracy słuchaczy w grupach podczas zajęć: 
1. Pochodzenie: 
-rejon świata 
-dziki gatunek 
Wartości odżywcze 
Znaczenie gospodarcze 
2. Opis botaniczny: 
-roślina jednoroczna, dwuletnia, wieloletnia? 
-budowa części podziemnej, nadziemnej 
-część użytkowa rośliny 
3. Odmiany: 
-cechy różniące odmiany 
-nazwy odmian wg aktualnego Doboru Odmian w Polsce 
-charakterystyka odmian 
4. Wymagania klimatyczne: 
-cieplne 
-wodne 
-świetlne 
Wymagania glebowe: 
-rodzaj gleby 
-odczyn gleby 
5. Uprawa gleby: 
-rodzaj zabiegów uprawowych i termin wykonywania 
Nawożenie: 
-organiczne 
-mineralne 
6. Metody uprawy: 
-z rozsady 
-siew wprost do gruntu 



7. Zbiór: 
-termin zbioru 
-zbiór jednorazowy 
Przechowywanie 
 


