
Teresa Pytaszyńska – Nauczyciel nauczania zintegrowanego
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W

KLASIE II

TEMAT BLOKU: NADESZŁA WIOSNA

TEMAT DNIA: Budowa kwiatu na przykładzie kwiatu jabłoni.

CEL OGÓLNY: Uczeń zna budowę kwiatu, rozumie w jaki sposób dochodzi do
zapylenia i powstania owocu oraz jaką rolę przy zapylaniu
kwiatów mają owady.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń potrafi:

- wskaza ć i nazwać części ro śliny zielonej

- spośród różnych roślin wybrać te, które mają kwiaty
- spośród kwiatów wskazać pojedyncze i złożone
- dzięki obserwacji określić kolor, kształt, wielkość i zapach
kwiatu jabłoni

- wymienić części budowy kwiatu oraz określić ich funkcje
- wyróżnić na naturalnym okazie wskazane przez nauczyciela
części kwiatu

- zaobserwować i opisać zmiany jakie zachodzą w kwiecie po
zapyleniu

- wyjaśnić na czym polega proces zapylenia
- odpowiedzieć co jest warunkiem powstania owocu
- uporządkować kolejne fazy przekształcania się kwiatu w owoc
- wyjaśnić w jaki sposób owady przyczyniają się do zapylenia
- wymienić nazwy kilku owadów przyczyniających się do zapylenia

( pszczoła, motyl, trzmiel)
METODY:
- obserwacja, analiza ilustracji, ekspozycja
- ćwiczenia praktyczne
- opis, swobodne wypowiedzi dzieci

FORMY PRACY:
- aktywność zbiorowa, grupowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- plansze: rysunki rośliny zielonej (pomidor, drzewo), przekrój podłużny kwiatu

jabłoni, napisy z częściami budowy kwiatu, rośliny żywe, kwiaty jabłoni, fotografia
pszczoły.



PLAN INSPIRACJE NAUCZ YCIELA SPODZIEWANE
STANOWISKO UCZNIA

- aktywizacja
uczniów
- wzbudzanie
motywacji
- określenie celu
lekcji

- przypomnienie
wiadomości na
temat budowy
rośliny zielonej.

- rozróżnianie roślin
posiadających
kwiaty.

- wskazanie
kwiatów prostych i
złożonych.

Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy
razem prowadzili lekcję środowiska.
Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze
współpracowało, a muszę Wam powiedzieć, że
czeka nas wiele interesujących rzeczy

Mogę na Was liczyć?

Świetnie. Wobec tego zdradzę Wam tajemnicę
naszej lekcji. Dziś zamienimy się w
przyrodników - badaczy i obserwatorów i
spróbujemy zastanowić się co to jest kwiat, jak
jest zbudowany i do czego służy roślinie,
a także poznamy owada, który jest
szczególnym przyjacielem kwiatów.

Nim o tym wszystkim będzie mowa - pytanie dla
Was: kto przypomni z jakich części zbudowana
jest roślina zielona.

Wieszam na tablicy planszę z namalowaną
rośliną, u której można wyodrębnić wszystkie
elementy budowy.

Dobrze, a czy drzewo jest rośliną?
Z jakich więc części będzie zbudowane? Kto
pokaże na rysunku?

Jak ogólnie możemy powiedzieć czym jest
kwiat? ( czego jest częścią ?)

Przy tablicy stoją różne rośliny, proszę
wybierzcie tylko te, które mają kwiaty.

Nad każdą rośliną numerek. Rośliny o jakich
numerkach mają kwiaty? Czy ktoś je umie
rozpoznać i nazwać ?

Czy te kwiaty są jednakowe?
Jakie widzicie podobieństwa, jakie różnice?

Uzupełniam wypowiedzi dzieci o nazwy
- kwiaty pojedyncze
- kwiaty złożone
- kwiatostany
Czy wśród tych roślin rozpoznajecie drzewa
owocowe?
Dlaczego one nie mają już kwiatów?

Uczeń podchodzi do tablicy,
wskazuje dany element budowy
rośliny, nazywa go.
Część podziemna- korzeń
Część nadziemna- łodyga,
liście kwiaty,owoc
Tak

Kwiat jest częścią rośliny zielonej.

Przybliżają się do tablicy.
Wymieniają numer rośliny,
nazwę.

Wypowiedzi uczniów.

Wypowiedzi dzieci.



-grupowa
obserwacja
kwiatu
jabłoni

- ukierunkowanie
obserwacji

- opis kwiatu
jabłoni

- opis części
kwiatu

- wprowadzenie
poprawnych nazw
części kwiatu,
wyjaśnienie i
nazwanie
elementów
budowy kwiatu na
planszy.

- samodzielne
wyróżnienie
części kwiatów na

Jak wyglądał sad jeszcze tydzień temu, a
jak wygląda teraz?
Specjalnie dla Was ocaliłam jeszcze kilka
kwiatów z drzew owocowych.
Zerwałam je tydzień temu i przechowałam w
ciemnym i chłodnym miejscu, żeby mogły
nam posłużyć do obserwacji.
Teraz podejdźcie do swoich stałych grup.
Za
chwilę będziemy obserwować kwiat z
drzewa owocowego. jak myślicie na co
musimy zwrócić uwagę przy obserwacji?
Proszę uważnie obejrzeć te kwiaty i
spróbujcie
określić jaki mają kolor, kształt, wielkość,
zapach. Umawiamy się, że nie dotykamy
kwiatów. Zapisuję na tablicy:
- kolor
- kształt
- wielkość
- zapach
Kto na podstawie obserwacji opisze kwiat
jabłoni?
Teraz spróbujemy zajrzeć do wnętrza
kwiatu. Czy ciekawi jesteście jak on
wygląda w środku?
Wieszam planszę z przekrojem podłużnym
kwiatu jabłoni i wiśni.

Z czego składa się kwiat?
Spróbuj opisać to co widzisz.
Jak myślisz do czego to jest potrzebne
kwiatowi?
IPodaję poprawne nazwy i określam funkcję
danej części kwiatu.

Proszę podejdź do tablicy i przypnij tę
nazwę
we właściwym miejscu

Proszę rozłóżcie na części jeden kwiat i
wyróżnijcie:

Bo przekwitły.
Był biały, a teraz
zielony.

Formuję grupy do
pracy zespołowej

Wypowiedzi dzieci.

Podchodzi do tablicy,
przypina przy części
kwiatu odpowiednią
nazwę:
- płatki korony
- pręciki z pylnikami
- słupek
- działki kielichowe
- dno kwiatowe
- szypułka

Kolejno wyróżniają na
okazie naturalnym
wskazane części kwiatu.



okazie
naturalnym.

- zielone działki kielicha
- białe płatki korony
- pręciki z pylnikami
- słupek

- utrwalenie
budowy kwiatu -

podpisywanie
rysunku

- wskazanie roli
kwiatu dla rośliny.

- obserwacja
formujących się
owoców.

- wprowadzenie
pojęcia"zapylenie".

-wskazanie
warunku powstania
owocu.

- utrwalenie
wiadomości
- uzupełnianie
tekstu z lukami.

- wspólne
układanie
kolejnych etapów
przemiany kwiatu
w owoc.

- rola owadów i
wiatru w procesie
zapylania kwiatów.

A teraz zobaczcie co jest w środku słupka? Co
widzisz?

Na kartkach macie narysowany model kwiatu w
przekroju.
Uzupełnijcie nazwy poszczególnych części
kwiatu wskazanych strzałką.
Spójrzcie na tablicę, bo zaraz ją zasłonię.

Jak myślicie ? Po co w ogóle roślinie jest
potrzebny kwiat?

A czy chcecie dowiedzieć się jak to się dzieje? I
Tak. Uważajcie. Na pręcikach są pylniki.
Kiedy pyłek z pylnika spadnie na słupek, kwiat
zaczyna się przemieniać, co się dzieje?
Zobaczcie, u was na ławkach są takie
zmienione już trochę kwiatki.

Właśnie od momentu ZAPYLENIA czyli
zetknięcia się pyłku ze słupkiem zaczyna dziać
się w kwiecie coś nowego.

Co jest więc konieczne do powstania owocu z
kwiatu?

Spróbujcie teraz uzupełnić brakujące miejsca
na waszych kartkach.

Przeniesienie pyłku z pręcików nazywamy
..................................
Tylko z ............................... kwiatów mogą
powstać ..., ................................... .

Na kartkach zrobił się nieporządek. Spróbujcie
poukładać jak zmienia się kwiat, aż do
uformowania owocu.

Powiedzieliśmy, że do powstania owocu
konieczne jest zapylenie kwiatu. Jak myślicie,
kto lub co może pomóc pyłkowi przedostać się
na słupek?

Kogo więc miałam na myśli, mówiąc o
przyjacielu kwiatów?

Wypowiedzi dzieci.

Podpisuję nazwy części
kwiatu.

Z kwiatu powstaje owoc.

Usychają pręciki.
Opadają płatki korony,
słupek robi się grubszy,
zaczyna formować się
owoc.

Zapylenie.

Uzupełniają tekst z
lukami.

Układają we właściwej
kolejności następujące
po sobie etapy.

Wypowiedzi dzieci.

Pszczoły i wiatr.



- oglądanie
fotografii pszczoły.

- wyjaśnienie w jaki
sposób pszczoła
przyczynia się do
zapylenia kwiatu.

- zachęcanie do
pogłębiania wiedzy
na temat życia
pszczół.

- podsumowanie
lekcji.

Już na wczorajszej lekcji dowiedzieliście się, że
pszczoły są pożytecznymi owadami, bo
zapylają kwiaty.

Zobaczcie na fotografii pracowitą pszczołę.
Jak ona wygląda? Dlaczego tak?
Co mogła zrobić przed tym zdjęciem?
Czy już wiecie w jaki sposób pszczoła mogła
przyczynić się do zapylenia kwiatu ?

Już mówiliśmy o tym, że kwiaty wabią owady
barwą i zapachem.
Owady poszukują pożywienia w postaci pyłku
lub nektaru.
Pszczoła karmi się takim pożywieniem.
Z resztą nie tylko ona ale i inne owady: trzmiel,
motyle.
Gdy pszczoła wejdzie do kwiatu pyłek
przyczepia się do jej ciała, które jest pokryte
takim drobniutkim meszkiem. Szczęki pszczoły
są wyposażone w rurkę podobną do słomki do
picia. Gdy pszczoła szuka nektaru. Pyłek
przyczepia się do jej tułowia.
Ten pyłek pszczoła sczesuje i ubija w
koszyczkach pyłkowych umieszczonych na
tylnych odnóżach, pyłek przenosi do ula i tam
karmi nim larwy.

Pszczoły są bardzo ciekawymi owadami. W
waszej szkolnej bibliotece znalazłam
interesującą książkę pt. "Wielkie prace małej
pszczoły". Zachęcam Was do jej przeczytania.
Mówi ona o życiu pszczół. Na pewno Wam się
spodoba.

Nasza lekcja dobiega końca.
Kto przypomni o czym mówiliśmy na dzisiejszej
lekcji środowiska ?
Co Was najbardziej zainteresowało ?
Co warto zapamiętać ?
Kto przypomni z jakich elementów zbudowany
jest kwiat ?
Kiedy dochodzi do zapylenia ?
Kto pomaga roślinie w zapyleniu ?

Dziękuję za Waszą pracę i aktywność na lekcji.
Myślę, że wszyscy mogą ucieszyć się z tego,
że są dobrymi obserwatorami przyrody.

Żebyście nie zmarnowały tej umiejętności.

Wypowiedzi dzieci.

Wypowiedzi dzieci.



Proszę, jak będziecie na działce, w parku, czy
w ogrodzie spójrzcie na jakiś kwiat i sprawdźcie
jakie części kwiatu w nim występują, jak
wyglądają może też będziecie mieli okazję
zobaczyć jak z kwiatu powstaje owoc.

Załączniki

1.

Przeniesienie pyłku z pręcików na słupek nazywamy.................................

Tylko z .............................kwiatów mogą powstać ................................... .

2.

Jak z kwiatu powstał owoc? wpisz w kółka właściwe numery, tak by ich

kolejność odpowiadała przemianom kwiatu.

3. Podaj wła ściw ą kolejno ść:
Owoc powstaje z kwiatu.

Po przeniesieniu pyłku na słupek opadają płatki korony i usychają pręciki.

Słupek rozrasta się w owoc.

W środku owocu tworzą się nasiona.


