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PODRÓŻUJĄCE ROŚLINY

CELE OGÓLNE:
» uwrażliwienie na piękno otaczającej 

przyrody,
» aktywizacja zmysłów słuchu i dotyku 

w poznawaniu przyrody.

CELE OPERACYJNE:
Uczestnik wykona następujące czynno-
ści:
» wymieni trzy gatunki drzew wraz z na-

zwaniem ich owoców,
» potrafi  obliczyć wiek drzewa na pod-

stawie słoi,
» umie opowiedzieć o roli jakie pełnią 

drzewa w środowisku.

FORMA PRACY: 
» indywidualna, zbiorowa

WIEK: 4 - 5 lat

MATERIAŁY:
Liście drzew, pióra, kawałki drewna, 
szyszki, żołędzie, kasztany, orzechy, 
węgiel kreślarski lub kredki pastelowe, 
kalka techniczna, arkusze papieru, pudło 
po butach, chusta z materiału, apaszki, 
koce, przekrój drzewa w postaci plastra 
odciętego z pnia np. sosny, przewodniki 
do oznaczania drzew i krzewów.

Przemieszczanie się w świecie roślin jest mocno utrudnione. Chcąc za-
siedlić nowy obszar, zapewnić swoim potomkom jak najlepsze warunki do 
życia musiały one wykształcić mechanizmy pozwalające wędrować ich na-
sionom. Na drodze ewolucji rośliny zaczęły wykorzystywać kilka strategii.

Budowa owoców niektórych roślin umożliwia wykorzystanie balistyki. 
Okrągłe nasiona są wyrzucane wskutek zwolnienia występujących naprężeń 
lub ciśnienia. W botanice metoda ta nosi nazwę ballochorii. Posługują się nią 
m.in niecierpki czy szczawik zajęczy. 

Jeśli posiada się smaczne owoce, a nasiona w nich są odporne na działanie 
kwasów żołądkowych można wykorzystać do ich transportu zwierzęta. Dzika 
róża, jarzębina, głóg, jemioła posiadają owoce chętnie zjadane przez ptaki. 
Są one przenoszone w żołądkach na duże odległości i następnie wydalane.

Duże i ciężkie owoce drzew przemieszczają się z pomocą zarówno pta-
ków, jak i małych ssaków. Żołędzie czy bukiew są przez nie zjadane ale także 
w momencie ich obfi tości część jest magazynowana pod ziemią. Takie nie 
odnajdywane potem spiżarnie sójek czy leśnych gryzoni dają początek mło-
dym drzewom.

Czasami wcale nie trzeba być zjedzonym, wystarczy otrzeć się o ciało 
i przyczepić do niego nasiono. Postępują tak na przykład zapewne dobrze 
znane każdemu różne gatunki łopianów. Ich kolczaste owoce  wczepione w 
sierść lub pióra czy ubranie mogą odbywać dalekie podróże.

Wreszcie często wykorzystywanymi sposobami to transport powietrzny 
i wodny. Trawy, drzewa iglaste czy choćby mniszek lekarski wykształcają 
lekkie nasiona, unoszone wręcz najmniejszym podmuchem wiatru. Mogą w 
ten sposób pokonywać setki kilometrów. Rośliny nadwodne produkują nie-
tonące nasiona, podróżujące z nurtem. 

Wszystkie te zabiegi zmierzają do jednego celu - przedłużenia gatunku. 
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MIEJSCE: SALA

PRZYGOTOWANIA WSTĘPNE

1. Zgromadź nasiona  klonu, ostów lub ostrożni. Przygotuj owoce łopianu, olchy, jarzębiny, żołędzie, kasztany, 
orzechy.

2. Będą Ci potrzebne cztery pojemniki plastikowe, dzbanek z wodą, miska, suszarka do włosów, waga kuchenna, 
szmatka fl anelowa.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

A. PRZYGOTOWANIA

1. Nasiona kładziemy na stole. Dzieci mogą im się przyjrzeć z bliska. W tym celu można przygotować lupę.
2. Przygotuj stanowisko do eksperymentu. Na każdym z pojemników umieść napis na papierowej taśmie: woda, 

wiatr, ptaki, ssaki.
3. Nalej wodę do miski i umieść ją w stabilnym miejscu.
4. Krótko opowiedz dzieciom o roli nasion w rozmnażaniu roślin i konieczności ich przemieszczania się.

B. ĆWICZENIA

1. W czasie eksperymentu wraz z przedszkolakami postaraj się przyporządkować każde z nasion do jednej z grup 
opisanych na pojemnikach.

2. Pierwszym krokiem będzie przesunięcie po nasionach fl anelową szmatką. Nasiona które się przyczepiły należy 
umieścić w naczyniu z napisem ssaki. Posiadają one ostre, haczykowate wypustki pozwalające wczepiać się w 
sierść.

3. Następnie poproś, aby któreś z dzieci dmuchnęło na nasiona. Czy któreś się poruszyło? Spróbuj zwiększyć siłę 
„wiatru” używając suszarki do włosów (jednak nie może to być zbyt silny strumień powietrza). Nasiona lekkie, 
wyposażone np. w specjalne skrzydełka mogą podróżować niesione podmuchami powietrza.

4. Teraz użyj misy z wodą. Zanurz w niej pozostałe nasiona.  Szyszki olchy będą pływały po powierzchni, podczas, 
gdy jarzębina, żołędzie, kasztany opadną na dno. Rośliny żyjące w pobliżu wody chętnie korzystają z tego i ich 
owoce mogą być niesione daleko przez strumienie i rzeki. Produkują lekkie nasiona, jednak nie tak lekkie aby 
mógł przenosić je wiatr.

5. Pozostałe nasiona są ciężkie. Możesz zważyć je na wadze kuchennej. Te o mniejszej średnicy będą zjadane i 
transportowane przez ptaki np. jarzębina, jemioła. Te duże, jak żołędzie i kasztany, mogą przenosić myszy. 

6. Wykorzystując zgromadzone owoce i nasiona poproś dzieci o wykonanie jesiennych naszyjników. Za pomocą 
gwoździ mogą wykonywać otwory, przez które będą przewlekały dratwę.

ZAJĘCIA 1. JESIENNY EKSPERYMENT
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MIEJSCE: TEREN (POLA, NIEUŻYTKI)

PRZYGOTOWANIA WSTĘPNE

1. Wyznacz trasę jesiennej wycieczki przez tereny uprawne i nieużytki oraz nad rzekę. Wcześniej przejdź nią i 
zapamiętaj miejsca występowania roślin o nasionach rozprzestrzeniających się w różny sposób.

2. Przygotuj odpowiednią ilość kserokopii arkusza pracy ucznia oraz mazaki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

A. PRZYGOTOWANIA

1. W słoneczny dzień wybierz się z dziećmi na wycieczkę zaplanowaną wcześniej trasą.
2. Poproś, aby spróbowały wyszukiwać oznaki jesieni. Jedną z nich będą owoce i nasiona na różnych roślinach.
3. Razem odnajdźcie:

» rośliny rozsiewane za pośrednictwem wiatru  (ostrożeń, oset, klon, lipa, sosna, mniszek lekarski)
» rośliny rozsiewane za pośrednictwem wody (kosaciec żółty, olsza, knieć błotna)
» rośliny rozsiewane na sierści ssaków (łopian, szczaw, rzepik, przytulia)
» rośliny rozsiewane przez ssaki i ptaki (jarzębina, bez koralowy, dąb, kasztanowiec, wiśnia, czereśnia)
» rośliny wykorzystujące naprężenia i ciśnienie (bodziszek, niecierpek, żarnowiec) 

4. Opowiedz o innych sposobach rozprzestrzeniania się roślin np. bulw poprzez podział, kłącza.

B. ĆWICZENIA

1. Rozdaj uczestnikom arkusze pracy i poleć, aby każdy z nich odnalazł cztery nasiona i następnie narysował je lub 
przykleił przeźroczystą taśmą klejącą.

2. Na arkuszu krzyżykiem należy zaznaczyć właściwe pole, odpowiadające sposobowi przemieszczania się nasiona 
(z nurtem wody, z wiatrem, zjedzone przez zwierzęta, na sierści zwierząt).

3. Wspólnie z dziećmi przy pomocy kluczy do oznaczania roślin postaraj się ustalić nazwy gatunków roślin, któ-
rych nasiona zostały odnalezione.

4. Ich nazwy można wpisać w wolnych linijkach. 

ZAJĘCIA 2. Z WIATREM, W BRZUCHU CZY NA GRZBIECIE?
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Balistyka - nauka o miotaniu, wyrzucaniu  przedmiotów (pocisków).

1. Broda, B., Mowszowicz, J. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1985.

2. Moraczewski, I. R., Sudnik-Wójcikowska, B. i inni. Flora ojczysta. Komputerowy klucz do roślin fl ory 
polskiej. Stigma s.c. 2000.

3. Mowszowicz, J. Pospolite rośliny naczyniowe Polski. PWN. Warszawa 1979.
4. Podbielkowski Z.  Wędrówki roślin. WSiP. Warszaw1995.  
5. Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN. Warszawa 2007
6. http://www.atlas-roslin.com/

PODRÓŻUJĄCE ROŚLINY

ZADANIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Zbierz żołędzie, nasiona klonu, jarzębiny, bzu czarnego i wysusz w przewiewnym miejscu. Odpowiednio prze-
chowane zimą będą stanowiły doskonały pokarm dla ptaków w Twoim karmniku.

1. Velcro to tkanina którą wynaleziono inspirując się owocostanem łopianu. Popularnie jest ona nazywana rze-
pem. Została wymyślona w Szwajcarii w roku 1941.

2.  Owoce jemioły są trujące dla człowieka, jednak chętnie zjadane są przez ptaki, szczególnie drozdy i jemio-
łuszki. Dojrzewając w okresie zimy stanowią ważne źródło pokarmu. Wraz z odchodami spadają na nowe 
stanowiska, gdzie kiełkujące nasiona dają początek nowej roślinie.

3. Owoce niecierpków przy najmniejszym dotknięciu otwierają się gwałtownie wyrzucając nasiona na odległość 
nawet 3 m.

CIEKAWOSTKI

SŁOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH POJĘĆ

WYBRANE POZYCJE LITERATURY
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Gatunek obcy, rosnący naturalnie w Ameryce Północnej. Pospolity, niejednokrotnie inwazyjny, 
na nieużytkach, przydrożach, obrzeżach lasów. Jego nasiona - skrzydlaki rozsiewane są za po-
mocą wiatru. Zimą chętnie zjadane są przez ptaki.

Klon jesionolistny Acer negundo

JAK WĘDRUJĄ ROŚLINY? - TABLICA 1
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PODRÓŻUJĄCE ROŚLINY

Łopian większy Arctium lappa

JAK WĘDRUJĄ ROŚLINY? - TABLICA 2

Zasiedla nieużytki, przydroża, tereny ruderalne. Wszystkie gatunki łopianów łatwo rozpo-
znać po kwiatostanach wyposażonych w czepliwe haczyki.  Dojrzałe są przenoszone przez 
zwierzęta. Wykorzystywany w ziołolecznictwie.



Drzewo występujące wzdłuż rzek i strumieni. Jego orzeszki są bardzo lekkie co umożliwia 
im utrzymywanie się na powierzchni wody. Na jej korzeniach występują bakterie wiążące 
azot. 
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Olsza szara Alnus incana

JAK WĘDRUJĄ ROŚLINY? - TABLICA 3
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Róża dzika Rosa canina

JAK WĘDRUJĄ ROŚLINY? - TABLICA 4

Preferuje miejsca nasłonecznione - miedze, nieużytki, ugory, polany. Czerwone owoce są 
chętnie zjadane przez zwierzęta. Wykorzystuje je także człowiek z powodu dużej zawartości 
witaminy C.
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Szczawik zajęczy Oxalis acetosella

JAK WĘDRUJĄ ROŚLINY? - TABLICA 5

Szczawik zajęczy występuje w lasach, jest gatunkiem wyjątkowo cieniolubnym.  Nasiona 
wydostają się z kanciastych torebek pęczniejąc i przebijając ją pod wpływem ciśnienia. Mogą 
być „wystrzeliwane” nawet na 3 m.


