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Metody  
i forMy 
pracy:

•	 obserwacja,
•	 metoda	

problemowa,
•	 praca	w	grupach.

Materiał 
badawczy,  

sprzęt:
•	 lupa,
•	 karty	pracy,	
•	 klucze	do	oznaczania	

roślin,
•	 przewodniki	

przyrodnicze	
o	roślinach	iglastych,

•	 ołówki,	pisaki.

Cele kształCenia:

1.	 pogłębienie	znajomości	metodyki	badań	biologicznych,	
2.	 pogłębienie	wiedzy	o	roślinach	nagonasiennych,
3.	 rozpoznawanie	gatunków	roślin	nagonasiennych,
4.	 kształcenie	umiejętności	posługiwania	się	kluczem	do	oznaczania	roślin,
5.	 kształcenie	umiejętności	prowadzenia	i	dokumentowania	obserwacji.

OznaCzanie pOspOlityCh gatunków  
rOślin nagOnasiennyCh

Zajęcia	terenowe:

Zajęcia	w	klasie:


uwagi 
O przebiegu 

zajęć:
Zajęcia	 najlepiej	 przepro-
wadzić	 w	 parku	 z	 liczny-
mi	 nasadzeniami	 drzew	
i	krzewów	iglastych.



8.     scenariusze

– 2 –

przebieg zajęć:

Faza wprOwadzająCa:

Nauczyciel:
1.	 Przeprowadza	czynności	organizacyjno-porządkowe.
2.	 Przypomina	o	zasadach	bezpieczeństwa	i	zasadach	postępowania	

wynikających	z przepisów	prawnych	o	ochronie	przyrody.	
3.	 Przedstawia	temat	zajęć.
4.	 Odwołuje	się	do	treści	dotyczących	roślin	nagonasiennych	zdobytych	przez	

uczniów	podczas	zajęć	lekcyjnych	lub	z	innych	źródeł.	Kieruje	pytania	do	uczniów:
•	 Jakie	rośliny	należą	do	nagonasiennych	i	jak	wyglądają?
•	 Czy	wszystkie	rośliny	nagonasienne	mają	igły?

5.	 Omawia	przebieg	zajęć	i	określa	czas	trwania.

Faza realizaCyjna:

Nauczyciel:
1.	 Omawia	budowę	morfologiczną	roślin	nagonasiennych.	
2.	 Przedstawia	cykl	życiowy	nagonasiennych.
3.	 Przedstawia	uczniom	zadanie	do	wykonania.	Rozdaje	fiszki	z	treścią	polecenia	

(Załącznik	3).
4.	 Dzieli	uczniów	na	4-osobowe	grupy	i	rozdaje	kary	pracy	(Załącznik	1),	

lupy i	klucze	do	oznaczania	roślin	nagonasiennych	(Załącznik	4).
5.	 Prosi	każdą	grupę	o	wybranie	lidera,	który	zaprezentuje	wyniki	pracy	własnej	grupy.
6.	 Nadzoruje	pracę	uczniów,	udziela	rad	i	wskazówek.
7.	 Po	upływie	wyznaczonego	czasu	sprawdza	poprawność	i	rzetelność	wykonania	pracy.
8.	 Koryguje	błędy.	
9.	 Rozdaje	każdej	grupie	zgadywankę	(Załącznik	2).

Faza pOdsuMOwująCa:

Nauczyciel:
1.	 Poleca	uczniom	zwrócenie	otrzymanych	materiałów.
2.	 Ocenia	najbardziej	aktywnych	uczniów.
3.	 Podsumowuje	lekcję.
4.	 Podaje	zadanie	domowe:	Opisz	znaczenie	roślin	nagonasiennych.
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Załącznik 3.

Instrukcja do badań:

Odnajdźcie w pobliżu miejsca, w którym się znajdujecie, pięć stano-
wisk różnych gatunków roślin nagonasiennych. Wybierzcie gatun-
ki, które różnią się od siebie wyglądem, mają różne rodzaje liści 
np. igły, łuski lub blaszki w kształcie wachlarzyka. Jeśli to możliwe 
wybierzcie okazy o naturalnym pokroju (nieformowane za pomo-
cą cięcia). Następnie dokładnie przyjrzyjcie się im i naszkicujcie je. 
Posługując się kluczem do oznaczania roślin ustalcie jaki jest to 
gatunek. Wypełnijcie odpowiednie pola w karcie pracy. Na koniec 
odnajdźcie właściwy opis rośliny w dostępnej literaturze. Informa-
cje te wpiszcie do kart pracy.✁
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Załącznik 1.

karta pracy ucznIa

szkic gałązki z szyszkami, 
pojedynczej igły, kwiatostanów. opis morfologiczny :

1. Forma rośliny (drzewo, krzew) 
..................................................................................
..................................................................................

2. Pokrój rośliny (np. stożkowaty, 
kolumnowy, nieregularny, 
okrągławy) ..................................................... 
................................................................................

3. Kształt, kolor, cechy szczególne 
liści / igieł ..........................................................
..................................................................................

4. Ułożenie liści (pojedyncze / 
w pęczkach) ...................................................
..................................................................................

5. Wielkość, kształt, kolor 
kwiatostanów / szyszek ........................
..................................................................................

6. Kora (gładka, popękana, 
brunatna, zielona itp.) ...........................
..................................................................................

Nazwa gatunkowa: .......................................................................................................................................

Ekologia gatunku i inne uwagi: ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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Załącznik 2.

a.
Gatunek ten ma większe wymagania glebowe niż sosna. Lubi gleby gliniaste 
i bardziej wilgotne. Jest mało odporny na działanie wiatru, ponieważ tworzy 
system korzeniowy płytko pod ziemią, a korona jest rozłożysta. Nieźle znosi 
zacienienie. Lasy, które buduje występują głównie w piętrze regla dolnego 
i górnego. Na dnie takiego lasu odkłada się dużo ściółki, a roślinność runa 
jest uboga. Igliwie zawiera witaminę C i można robić z niego napar.

Nazwa gatunku ……………………………………………………………………………….

b.
Młode okazy mają koronę stożkowatą. Starsze drzewa rosnące samot-
nie mają korony rozłożyste, natomiast rosnące w skupiskach tracą dolne 
gałęzie, a korony są zwarte, wysoko nad ziemią. Drzewo to jest pospolite 
na terenie całego kraju, często uprawiane w  lasach ze względu na łatwe 
w obróbce drewno. Toleruje podłoże piaszczyste i suche. Rośnie w miejscach 
nasłonecznionych. Z młodych pędów otrzymuje się olejek o działaniu prze-
ciwbakteryjnym i wykrztuśnym, a z żywicy terpentynę.

Nazwa gatunku ……………………………………………………………………………….

c.
Igły tego drzewa są miękkie, krótkie, zebrane w pęczki, opadają na zimę. Ga-
tunek ten występuje głównie w wyżynnej części kraju. Może osiągać nawet 
40 m wysokości. Ma średnie wymagania glebowe, ale nie znosi przesuszenia. 
Wymaga dużo słońca, więcej niż sosna. Jest odporny na mrozy, nawet naj-
surowsze zimy nie są da niego groźne. Młode drzewa rosną bardzo szybko. 
W wieku 5 lat mogą mieć wysokości 3–4 m. Drewno tego gatunku jest bardzo 
cenne. Przewyższa swoją wartością wszystkie inne rodzaje drewna drzew 
iglastych. Gatunek ten osiąga w Polsce swoją północną granicę zasięgu. 

Nazwa gatunku ……………………………………………………………………………….

zgadnIj o którym gatunku mowa. 
wpIsz jego nazwę w odpowIednIe mIejsce.
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d.
Może mieć postać niskiego drzewa lub krzewu. Rośnie wolno i jest długo-
wieczny. Najstarszy okaz w Polsce ma 1200 lat. Jego igły są miękkie, niekłu-
jące, po stronie grzbietowej ciemniejsze i błyszczące, po spodniej jaśniejsze 
i matowe. Pozostają na pędach nawet do 8 lat. Nasiona okryte są charak-
terystyczną, czerwoną osnówką. Jest rośliną bardzo trującą. We wszyst-
kich częściach oprócz osnówki znajduje się trująca taksyna. Dotychczas 
objęty był ochroną całkowitą, obecnie częściową. Jest najstarszym chro-
nionym w Polsce gatunkiem. Ochronę wprowadził król Władysław Jagiełło 
ponieważ drewno było masowo pozyskiwane i wywożone z kraju jako suro-
wiec do produkcji łuków.

Nazwa gatunku ……………………………………………………………………………….

e.
Gatunek ten jest endemitem naturalnie występującym jedynie na tere-
nie Chin. Chociaż w nazwie gatunkowej używa się często przymiotnika „ ja-
poński” to jednak nie występuje tam naturalnie. Pierwsze drzewo tego ga-
tunku zostało sprowadzone do Europy właśnie z Japonii i stąd jego nazwa. 
Uznawany jest za relikt. Jego liście mają kształt charakterystycznych, 
ozdobnych wachlarzyków i zawierają flawonoidy, które dobrze wpływają na 
elastyczność skóry (są dodawane do kosmetyków). Ma średnie wymagania 
glebowe, lubi miejsca wilgotne i słoneczne.

Nazwa gatunku ……………………………………………………………………………….

Odpowiedzi do zgadywanki: 

a – Świerk pospolity 

b – Sosna zwyczajna 

c – Modrzew europejski 

d – Cis pospolity 

e – Miłorząb dwuklapowy
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klucz do oznaczanIa  
roślIn nasIennych

lIścIe

w postaci  
igieł

w postaci  
łusek

w postaci 
blaszki  

liściowej

ułożone  
skrętolegle

w  
okółkach

igły  
romboidalne, 

ostre

śwIerk

po kilka  
w pęczkach  

na  
krótkopędach

igły  
w pęczkach

igły  
pojedyncze

po kilkanaście 
w pęczkach  

na  
krótkopędach

igły  
płaskie

szyszki  
kuliste

cyprys

szyszki  
wydłużone

tuja

blaszka 
w kształcie 
wachlarza

mIłorząb

igły  
opadające 

na zimę

modrzew

po 5 igieł  
ciemnozielonych

sosna  
lImba

po 3 igły

sosna  
smołowa

po 2 igły

sosna  
zwyczajna

po 3 igły  
w  

okółkach

jałowIec

igły  
kłujace  

bezogonkowe

jałowIec

igły  
zaostrzone 
z ogonkiem

cIs

igły tępe 
z 2 białymi 
paskami  
od spodu

jodła
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