
Opracowała: Anna Siegień 
 

Dział programu: Rośliny lądowe. 
 

Temat: Budowa i rola korzenia roślin nasiennych. 
 
Cele ogólne: 
I. Poznawcze: 

1. Zapoznaje uczniów morfologią korzenia. 
2. Zapoznaje uczniów systemami korzeniowymi. 
3. Zapoznaje uczniów rolą korzeni. 

II. Wychowawcze 
1. Przekonuje uczniów potrzebie racjonalnego spożywania warzyw, oraz o estetyce 

spożywania posiłków. 
III. Psychomotoryczne 

1. Kształcenie umiejętności rozpoznawania systemów korzeniowych. 
2. Kształcenie umiejętności wyróżniania stref korzeniowych 
3. Kształcenie umiejętności przyporządkowania określonej nazwy rośliny do systemu 

korzeniowego. 
 
Cele operacyjne: 

1. Po zakończeniu lekcji uczeń: 
2. Opisuje budowę zewnętrzną korzenia. 
3. Podaje przykłady roślin mające korzenie palowe, wiązkowe i spichrzowe 
4. Określa funkcje korzenia 
5. Rozpoznaje systemy korzeniowe. 
6. Wyróżnia poszczególne strefy korzeniowe. 

 
Metody: 
- pogadanka, obserwacja, praca z podręcznikiem. 
 
Środki dydaktyczne: 
- doświadczenie, okazy roślin, plansze, podręcznik. 
 
Forma lekcji: 
- praca w grupach, praca z podręcznikiem. 
 
Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TOK LEKCJI 
 
Faza wstępna- wprowadzenie 
 

1. Czynności organizacyjno- porządkowe.  
Podział na grupy.  
Rozdanie okazów roślin. 
2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji w formie odpowiedzi ustnej jednego 

ucznia na zadawane przez nauczyciela pytania na temat:  
„Środowisko życia roślin kwiatowych i budowy rośliny kwiatowej”- z wykorzystaniem 
planszy. 
3. Ocena odpowiedzi ucznia. 

 
Faza główna- realizacyjna 
 

1. Nauczyciel podaje temat lekcji. 
2. Krótka pogadanka nauczyciela z wykorzystaniem plansz:  

• „Budowa korzenia”,  
• „Rodzaje korzeni” 

3. Każda grupa ma przed sobą doświadczenie wykonane 2 tygodnie przed lekcją. 
Uczniowie analizują swoje doświadczenie i starają się wyodrębnić w swoich okazach 
strefy korzenia oraz na podstawie własnych obserwacji i podręcznika podać 
podstawowe funkcje korzenia i poszczególnych stref korzenia. Wykonują zadania 1,2 
z kart pracy. 

4. Uczniowie na podstawie podręcznika oraz własnych obserwacji okazów roślin z 
systemami korzeniowymi (stokrotka, komosa, pomidor, koper, babka zwyczajna, 
cebula, marchew, pietruszka, rzodkiewka, burak) rozróżniają systemy korzeniowe i 
klasyfikują rośliny wg rodzajów korzeni. Wykonują zadnia 3,4,5, z kart pracy. 

5. Nauczyciel zwraca uwagę na warzywa o jadalnych korzeniach i ich roli w żywieniu 
człowieka. Uczniowie uzupełniają zadanie nr 6 z kart pracy. 

 
Faza końcowa- podsumowująca 
 

1. Sprawdzenie wykonanych zadań- prezentacja grup. 
2. Podsumowanie lekcji w formie pytań i odpowiedzi uczniów, dotyczących korzenia, 

jego roli, oraz systemów stref korzeniowych. 
3. Ocena pracy uczniów w grupach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Doświadczenie 
 
 

1. Do słoika włóż bibułę zwiniętą w rulonik, tak aby dokładnie przylegała do 

wewnętrznych ścianek. 

 

2. Włóż dwa nasionka fasoli między bibułę a ściankę słoika (połowie wysokości) 

 

3. Do słoika nalej wody w takiej ilości, aby nasiona nie były w niej zanurzone. 

 

4. Pamiętaj o dolewaniu wody do słoika, aby bibuła była wciąż wilgotna. 

 

5. W momencie pojawienia się korzenia wyjmij jedno nasienie i na korzeniu narysuj 

kreski czarnym mazakiem, co milimetr, po czym włóż je z powrotem. Prowadź 

obserwacje przez dwa tygodnie. 

 

 

KARTA PRACY 
 

1. Na podstawie poznanych informacji określ dwie podstawowe funkcje korzenia. 
a)_________________________________________________________________ 
b)_________________________________________________________________ 
 
2. Odszukaj na korzeniu wyhodowanym przez siebie fasoli strefy korzeniowe narysuj je i 

oznacz na rysunku. 
 
 

3. Pomaluj kolorami: 
Brązowym- korzenie główne 
Żółtym- korzenie poboczne. 



 
 
Uzupełnij zdania: 
Korzeń główny i korzenie boczne tworzą system _____________________korzeni. 

Korzenie przybyszowe tworzą system __________________________korzeni. 

 

4. Podpisz rysunki dobierając odpowiednio nazwę 
Korzenie wiązkowe, korzenie spichrzowe, korzenie palowe, korzenie podporowe. 

 
5. Na podstawie informacji oraz wykorzystując okazy roślin, uzupełnij tabelkę wpisując 

ich nazwy. 
 

Rośliny z korzeniami 
palowymi spichrzowo- 

palowymi 
wiązkowymi 

 seler  
robina (akacja)   

agrest   
  cebula 

 
6. Podaj nazwy znanych ci warzyw o jadalnych korzeniach, warzywa które najbardziej 

lubisz otocz kolorem czerwonym. 


