WIOSNA
Wiosna. Z nastaniem ciep³ych, wiosennych dni dzieci obserwuj¹ liczne
zmiany zachodz¹ce w przyrodzie o tej porze roku. Widz¹, ¿e po okresie
zimowego letargu zaczyna siê ona budziæ do ¿ycia. Dzieje siê tak za spraw¹
promieni wiosennego s³oñca. Co prawda le¿y jeszcze nieg, ale gdzieniegdzie
dzieciaki mog¹ zobaczyæ, ¿e krokusy wychyli³y ju¿ swoje kolorowe ³ebki.
Towarzysz¹ im dzielnie przebiniegi. Nie wszyscy mali badacze przyrody
wiedz¹, i¿ s¹ to pierwsze zwiastuny zimowego przebudzenia. Na drzewach brak
jeszcze listków, ale dzieci obserwuj¹, ¿e niektóre z nich obsypane s¹ ¿ó³tymi
kwiatami. To kwitnie forsycja. Widz¹ te¿ zwisaj¹ce z leszczyny szare frêdzelki. Nied³ugo ju¿ zobacz¹, jak zacznie siê z nich sypaæ ¿ó³ty py³ek W czasie
wycieczki do lasu bêd¹ mog³y poznaæ kolejnego zwiastuna wiosny  niebieskie
przylaszczki. Zobacz¹ te¿ kwitn¹ce drzewa iglaste. Zosta³o to omówione w
æwiczeniu Kolorowe sosny. Spaceruj¹c za po parku, dostrzeg¹ z pewnoci¹
nabrzmia³e p¹ki kasztanowca. Zobacz¹, ¿e na pozosta³ych drzewach te¿ jest
mnóstwo p¹ków. Niew¹tpliwie kilka s³onecznych, ciep³ych dni wystarczy, aby
mog³y zobaczyæ pierwsze bladozielone listki. Jednoczenie widz¹, ¿e woko³o
pojawia siê coraz wiêcej kwiatów. Wykonuj¹c æwiczenie Jak zbudowany jest
kwiat? poznaj¹ budowê tych piêknych rolin. Zaznajomi¹ siê te¿ z funkcj¹ niektórych, tworz¹cych je elementów.
Wnikliwi obserwatorzy zauwa¿¹ z pewnoci¹, ¿e do ¿ycia budz¹ siê nie
tylko roliny, ale równie¿ zwierzêta. Nad wod¹ s³ychaæ donone kumkanie ¿ab.
Nied³ugo na jej powierzchni dzieciaki bêd¹ mog³y zobaczyæ skrzek. Z tych polepionych luzem ¿abich jaj wkrótce wylêgn¹ siê kijanki. W æwiczeniu Od jaja do
doros³ego osobnika omówione jest, w jaki sposób taki rozwój mo¿na obserwowaæ w przedszkolu. W powietrzu widaæ pierwsze motyle. Ich budowê poznaj¹
dzieci w æwiczeniu Kolorowe motyle. Powróci³y te¿ ptaki. Dzieci z pewnoci¹ ucieszy widok bociana. Podobnie jak inni skrzydlaci przyjaciele, on te¿ wije
gniazdo. Do swoich gniazd powróci³y dzikie gêsi, ³abêdzie, czaple i dzikie kaczki. Nied³ugo nasi mali badacze us³ysz¹ pisk i jazgot piskl¹t. W czasie wêdrówki
po lesie nasi milusiñscy bêd¹ mogli zauwa¿yæ, ¿e i tu panuje wzmo¿ony ruch.
Niemal¿e wszystkie ssaki wydaj¹ na wiat potomstwo. Zmieniaj¹ te¿ sieræ, czyli
liniej¹. Po zimowych ch³odach od¿y³y te¿ mchy i paprocie. Mówi¹ o tym
æwiczenia Zielone czapy mchów i Paprocie  mieszkañcy naszych lasów".
Najwy¿sza pora, aby przedszkolaki zajê³y siê swoim ogródkiem. Czeka je
z pewnoci¹ mnóstwo pracy, ale i du¿o satysfakcji.
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Hodujemy fasolê
Celem dowiadczenia jest pokazanie uczniom, ¿e rozwijaj¹ca siê rolina
zjadanasienie.
Materia³y i narzêdzia:
l 3  4 ziarna fasoli,
l gaza,
l gumka recepturka,
l s³oik z wod¹,
l podstawka.
Wykonanie:
n Na nape³niony wod¹ s³oik nak³adamy pojedyncz¹ warstwê gazy, któr¹ mocujemy przy pomocy gumki.
n W gazie robimy wg³êbienie (musi siê w nim znajdowaæ niewielka iloæ wody)
w które wk³adamy ziarna fasoli.
n Ca³oæ stawiamy na podstawce i umieszczamy na parapecie okna.
n Prowadzimy d³ugoterminow¹ obserwacjê, uzupe³niaj¹c wyparowan¹ ze s³oika
wodê.
Wysuszone nasiona fasoli po 2  3 dniach znacznie powiêkszy³y swoj¹
objêtoæ. Po kolejnych 2 dniach s¹ popêkane i zaczynaj¹ z nich wystawaæ ma³e
kie³ki, które rosn¹ w dó³ s³oika (rys. 1).

nasiono fasoli

kie³ek
rys. 1

Po oko³o 5 dniach widaæ ju¿ nie tylko korzonki, ale tak¿e pn¹c¹ siê poma³u
do góry ³ody¿kê wraz z dwoma malutkimi listeczkami. Nasiono jest teraz
wyranie rozdzielone na dwie po³owy (rys. 2).
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listki

gaza
po³ówki nasiona

korzonki

rys. 2

Po oko³o 8 dniach rolinka jest doæ du¿a, a po³ówki nasiona zniknê³y  to
w³anie ta rosn¹ca rolinka zjad³a je. W tym momencie koñczy siê nasz
eksperyment. Ale hodowlê mo¿emy prowadziæ nadal (rys. 3).

licie

³odyga

korzenie

rys. 3

Gdy rolinki osi¹gn¹ wysokoæ oko³o 20 cm, nale¿y przesadziæ je do
wype³nionych ziemi¹ doniczek. Jeli dysponujemy du¿ymi doniczkami mo¿emy
do nich posadziæ po 2 rolinki. W przeciwnym razie w doniczce umieszczamy
jedn¹ rolinkê. Musimy tak¿e pamiêtaæ, aby znalaz³a siê tam drabinka albo paty49
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czek, po którym rolina bêdzie mog³a pi¹æ siê do góry.
I jeszcze jedna wa¿na rzecz  nale¿y zadbaæ o to, aby nie uszkodziæ
korzeni. Gazê trzeba porozcinaæ i delikatnie wypl¹taæ korzenie. Wsadzaj¹c za je
do doniczki, musimy umieciæ je w pozycji pionowej. Tak posadzone fasolki
nale¿y podlaæ wod¹ ze s³oika, w którym by³y do tej pory hodowane.
Roliny ustawiamy w takim miejscu, aby dochodzi³o do nich du¿o wiat³a.
Teraz dzieci mog¹ obserwowaæ ich wzrost oraz uczyæ siê, jak trzeba je pielêgnowaæ. Jeli fasolki bêd¹ nale¿ycie dogl¹dane, byæ mo¿e nawet zakwitn¹.

Ró¿ne roliny, ró¿ne korzenie
Celem æwiczenia jest zapoznanie dzieci z ró¿nymi systemami korzeniowymi
rolin.
Materia³y i narzêdzia:
l rolina fasoli pochodz¹ca z w³asnej hodowli (uprawa wodna),
l kêpka trawy wykopana z ziemi wraz z korzeniami lub m³oda cebulka
z korzonkami,
l korzeñ pietruszki lub marchewki.
Wykonanie:
n Dzielimy dzieci na grupy. Ka¿da z nich otrzymuje zestaw rolin.
Æwiczenie 1
Korzenie fasoli
n Dzieci ogl¹daj¹ korzenie. Robi¹ to delikatnie, ¿eby niczego nie uszkodziæ.
Widaæ, ¿e nie wszystkie elementy s¹ takie same (rys. 1).

korzenie boczne

korzeñ g³ówny

rys. 1
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W rodkowej czêci wyodrêbniæ mo¿na pojedynczy element nazywany
korzeniem g³ównym. Jest on najd³u¿szy. Odchodz¹ od niego liczne odga³êzienia,
z których wyrasta szereg drobniejszych elementów. To korzenie boczne. Zarówno
korzeñ g³ówny, jak i korzenie boczne s¹ cienkie i rosn¹ do do³u. Pe³ni¹ jednak
odrêbne funkcje:
 korzeñ g³ówny pobiera wodê,
 korzenie boczne odpowiedzialne s¹ za umocowanie roliny w glebie.
Æwiczenie 2
Jakie korzenie ma trawa (cebula)?
Nie widaæ tutaj korzenia g³ównego (rys. 2).
licie trawy
podziemna
³odyga

korzenie

rys. 2

Wszystkie korzenie s¹ do siebie podobne. Wyrastaj¹ te¿ z jednego miejsca. Tworz¹ jak gdyby wi¹zkê. S¹ to tak zwane korzenie wi¹zkowe. Wszystkie
one pe³ni¹ tê sam¹ funkcjê  pobieraj¹ wodê i mocuj¹ rolinê w ziemi.
Æwiczenie 3
Korzeñ pietruszki (marchewki)
Swym wygl¹dem znacznie odbiega od ogl¹danych wczeniej korzeni (rys. 3).
naæ

korzeñ

drobne korzonki

rys. 3
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Szeroki z góry, zwê¿a siê do do³u. Po bokach widoczne s¹ drobne elementy przypominaj¹ce swym wygl¹dem korzenie boczne.
Pietruszka (marchewka) to tak zwany korzeñ spichrzowy. Gromadzi on
wewn¹trz szereg substancji od¿ywczych. Dlatego te¿ prócz spe³niania funkcji
charakterystycznych dla tej czêci roliny (pobieranie wody i umocowanie
w glebie), stanowi tak¿e cenny pokarm dla ludzi i niektórych zwierz¹t.

Dwukolorowy godzik
Celem eksperymentu jest pokazanie, ¿e ³odyga przewodzi wodê i znajduj¹ce siê
w niej sole mineralne, od¿ywiaj¹c w ten sposób rolinê.
Materia³y i narzêdzia:
l bia³y godzik (d³uga, gruba ³odyga),
l dwie szklanki,
l barwniki spo¿ywcze  czerwony i niebieski (mog¹ to te¿ byæ barwniki
s³u¿¹ce do malowania jajek).
Wykonanie:
n £ody¿kê godzika rozcinamy wzd³u¿ (rys. 1).

rozciêta ³ody¿ka

rys. 1

W szklankach przygotowujemy roztwory barwników czerwonego i niebieskiego.
n Wstawiamy godzik do szklanek  tak jak pokazuje to rys. 2 i pozostawiamy
go na 48 godzin.

n
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barwnik czerwony

barwnik niebieski

rys. 2
n

Po dwóch dniach sprawdzamy wyniki naszego eksperymentu (rys. 3).

niebieski

czerwony

barwnik
czerwony

barwnik
niebieski

rys. 3

Okazuje siê, ¿e godzik nie jest ju¿ bia³y, ale czerwono-niebieski. Ta czêæ
kwiatu, do którego dochodzi³ fragment ³odygi zanurzony w barwniku czerwonym, jest czerwona, a druga czêæ jest niebieska.
Dlaczego tak siê dzieje?
Wyjanienie tego zjawiska jest bardzo proste. W ³odydze znajduj¹ siê d³ugie
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rurki zwane naczyniami, których zadaniem jest przewodzenie w g³¹b
roliny wody i soli mineralnych. Skoro w wodzie znajdowa³y siê barwniki,
to by³y one wraz z wod¹ transportowane do kwiatu. W ten sam sposób jak
barwniki, woda transportuje do ró¿nych czêci roliny pokarm.

Rodzynki olbrzymy
Celem æwiczenia jest pokazanie dzieciom, ¿e woda przenika do wnêtrza roliny.
Materia³y i narzêdzia:
l rodzynki,
l szklanka z wod¹,
l sitko,
l talerzyk,
l chusteczki higieniczne.
Wykonanie:
n Dzieci ogl¹daj¹ rodzynki.
n Dziel¹ je na dwie kupki.
n Jedn¹ zostawiaj¹ na talerzyku.
n Drug¹ wrzucaj¹ do szklanki z wod¹.
n Pozostawiaj¹ j¹ tam przez 24 godziny.
Wygl¹d rodzynek nastêpnego dnia pokazuje (rys. 1).

rodzynki

woda

rodzynki
rys. 1

Za pomoc¹ sitka ods¹czamy rodzynki z wody i wyk³adamy je na talerzyk.
n Suszymy je wycieraj¹c delikatnie np. ciereczk¹.
n Dzieci porównuj¹ wygl¹d rodzynek na obydwu talerzykach.
n Stwierdzaj¹, ¿e te które by³y w wodzie, s¹ du¿o wiêksze.
n
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Na dwie chusteczki higieniczne k³adziemy po 2  3 rodzynki  oddzielnie te
z wody i z talerzyka.
n Przykrywamy je chusteczk¹ i naciskamy mocno rêk¹.
n Stwierdzamy, ¿e z rodzynek namoczonych w wodzie cieknie sok. Ten sok to
nic innego jak woda, która przedosta³a siê do wnêtrza rodzynek  na chusteczce
pozostaje mokra plama.

n

Rodzynki w szklance sta³y siê wiêc wiêksze dlatego, ¿e nape³ni³y siê
wod¹. Mówimy, ¿e rodzynki napêcznia³y. Ale czy zawsze tak siê dzieje?
Przekonamy siê o tym, wykonuj¹c æwiczenie zwiotcza³y ziemniak.

Zwiotcza³y ziemniak
Celem æwiczenia jest pokazanie dzieciom, ¿e s³ona woda zabiera wodê z roliny.
Materia³y i narzêdzia:
l woda,
l sól,
l ³y¿eczka,
l szklanka,
l dwie miseczki,
l ziemniak,
l nó¿.
Wykonanie:
n W szklance wody rozpuszczamy 3 ³y¿eczki soli.
n S³on¹ wodê wylewamy do miseczki.
n Do drugiej miseczki wlewamy tak¹ sam¹ iloæ wody bez soli.
n Ziemniak kroimy na plastry tej samej gruboci (nie obieramy go ze skórki).
n Dzieci ogl¹daj¹ plasterki ziemniaka stwierdzaj¹c, ¿e s¹ jêdrne.
n Kilka plasterków umieszczamy w miseczce ze s³on¹ wod¹.
n Tak¹ sam¹ iloæ plasterków wk³adamy te¿ do drugiej miseczki (rys. 1).
plasterki ziemniaka

woda

rys. 1

55

woda z sol¹

WIOSNA
Tak przygotowane ziemniaki pozostawiamy na kilka godzin. Mo¿na np.
rozpocz¹æ nasz eksperyment po niadaniu i powróciæ do niego po obiedzie.
Po kilku godzinach
n Wyjmujemy plasterki z wody i sprawdzamy ich twardoæ, np. zginaj¹c.
n Stwierdzamy, ¿e te ziemniaki, które by³y w s³onej wodzie, s¹ zwiotcza³e.
n Pozosta³e s¹ nadal jêdrne i twarde.
Dlaczego tak siê sta³o?
W przypadku wody bez soli zasz³o zjawisko podobne do pêcznienia rodzynek  czêæ
wody nape³ni³a plasterki ziemniaków, dlatego s¹ one teraz jêdrne. S³ona woda
spowodowa³a ubytek wody w ziemniaczanych plasterkach  st¹d ich zwiotczenie.
Zjawisko takie dzieci obserwuj¹ równie¿ w domu.
Gdy mama robi mizeriê, to posolone plasterki ogórków puszczaj¹ sok.
To samo dzieje siê z plasterkami pomidorów: gdy posypiemy je sol¹  sól
wyci¹ga z nich wodê.
Pod jej wp³ywem miêknie równie¿ pokrojona w kostkê cebula.
Woda mo¿e wiêc nie tylko przenikaæ do wnêtrza roliny, ale mo¿e jej tak¿e z niej
ubywaæ  niekoniecznie poprzez parowanie.

Obserwujemy d¿d¿ownicê
Celem æwiczenia jest zapoznanie dzieci z niektórymi elementami budowy
i czynnociami ¿yciowymi d¿d¿ownicy.
Materia³y i narzêdzia:
l d¿d¿ownica,
l lupy.
Wykonanie:
n Obserwacjê mo¿emy prowadziæ na dworze  kiedy po deszczu, w ciep³y dzieñ jest
du¿o d¿d¿ownic.
n Mo¿emy wówczas zebraæ je, zanieæ do przedszkola i tam prowadziæ dalsze badania.
Cia³o d¿d¿ownicy z wygl¹du przypomina robaka (rys. 1).
segmenty

siode³ko

ty³ cia³a
rys. 1
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Nie ma jednak z nim nic wspólnego. D¿d¿ownica jest bowiem piercienic¹. Jej
cia³o zbudowane jest z piercieni zwanych segmentami. Widaæ je wyranie go³ym
okiem. Segmenty te kurcz¹ siê i rozkurczaj¹, przez co cia³o jej wyd³u¿a siê lub skraca.
Na jednym z koñców widzimy wyranie zgrubienie nazywane siode³kiem.
Jest to obr¹czka pokryta luzem. W³anie do niej d¿d¿ownica sk³ada jaja. Obr¹czka
zsuwa siê z cia³a zwierzêcia do ziemi i tam z jaj wykluwaj¹ siê m³ode osobniki.
Gdy dotykamy d¿d¿ownicy, zaczyna siê ona kurczyæ. Gdy patrzymy na
ni¹ przez lupê, po spodniej stronie cia³a widaæ drobniutkie w³oski  szczecinki.
Pomagaj¹ one w poruszaniu siê i w przerzucaniu grudek ziemi.
D¿d¿ownica nie lubi wiat³a. Dra¿ni j¹ ono, dlatego prêdko chowa siê do
ziemi. Ca³e cia³o musi byæ ci¹gle wilgotne. Zwierzê dba o to pokrywaj¹c je
cienk¹ warstw¹ luzu.
Czêsto widzimy d¿d¿ownice przerwane na dwie czêci, przy czym jedna z
nich w dalszym ci¹gu kurczy siê i rozkurcza. wiadczy to o tym, ¿e czêæ ta
nadal ¿yje. Tak jest w istocie. D¿d¿ownica ma bowiem zdolnoæ do regeneracji
to znaczy do odbudowy straconego odcinka cia³a. Ale tylko przedni odcinek
potrafi odtworzyæ tylny.

Deszcz i d¿d¿ownice
Celem eksperymentu jest wyjanienie, dlaczego po deszczu na powierzchni
gleby pojawia siê mnóstwo d¿d¿ownic.
Materia³y i narzêdzia:
l szklanka,
l ¿wir (najlepiej akwariowy),
l woda,
l s³oik z ziemi¹ i d¿d¿ownicami.
Æwiczenie 1
Wykonanie:
n Do szklanki wsypujemy ¿wir (do po³owy wysokoci).
n Nalewamy tyle wody, aby ¿wir by³ przykryty i prowadzimy obserwacjê (rys. 1).

pêcherzyki powietrza

¿wir
rys. 1
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Wyranie widaæ wydobywaj¹ce siê spomiêdzy kamyków pêcherzyki
powietrza, które by³o poród nich uwiêzione. To woda wypar³a powietrze.
Æwiczenie 2
Do s³oika z ziemi¹ i d¿d¿ownicami te¿ nalewamy wody.
n Musi jej byæ doæ du¿o, ale nie mo¿e ona staæ na powierzchni ziemi.
n Po kilku chwilach pojawiaj¹ siê pêcherzyki powietrza, a potem d¿d¿ownice (rys. 2).
n

d¿d¿ownice

gleba

rys. 2

Podobnie jak w przypadku æwiczenia 1. tutaj te¿ woda wypar³a z gleby po
wietrze. D¿d¿ownice nie mia³y czym oddychaæ. Musia³y wyjæ na powierzchniê, bo
inaczej udusi³yby siê. Zjawisko takie obserwujemy, gdy spadnie deszcz. Wtedy ziemia,
chodniki i dró¿ki pokryte s¹ licznymi d¿d¿ownicami, które bardzo czêsto po prostu
rozdeptujemy.
A nie powinnimy tego robiæ.

Dlaczego nie wolno rozdeptywaæ d¿d¿ownic?
Celem eksperymentu jest ukazanie dzieciom po¿ytecznej roli d¿d¿ownic w przyrodzie.
Materia³y i narzêdzia:
l s³oik o pojemnoci 1 litra,
l czarna ziemia,
l niewielka iloæ próchnicy,
l obierki jab³ek,
l d¿d¿ownica,
l czarny karton,
l gumka recepturka,
l woda.
Wykonanie:
n Zebrane po deszczu d¿d¿ownice przynosimy do przedszkola.
n Do s³oika wsypujemy ziemiê (musi byæ wilgotna) i lekko j¹ ubijamy.
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Na wierzch k³adziemy oko³o 2  cm warstwê próchnicy.
n Wk³adamy do s³oika zebrane d¿d¿ownice, a na nie obierki jab³ek (rys. 1).

n

obierki jab³ek

d¿d¿ownice

próchnica

ziemia

rys. 1

Ca³oæ owijamy czarnym kartonem, który przymocowujemy do s³oika przy
pomocy gumki recepturki.
n Ustawiamy hodowlê w ch³odnym miejscu.
n Prowadzimy j¹ przez tydzieñ.

n

Codziennie zdejmujemy karton i obserwujemy zmiany zachodz¹ce
w s³oiku. Nie mo¿emy przy tym zapominaæ o utrzymaniu nale¿ytej wilgotnoci
gleby. D¿d¿ownica bowiem pobiera tlen zawarty w powietrzu znajduj¹cym siê
w ziemi tylko poprzez wilgotn¹ powierzchniê cia³a.
Po oko³o 3 dniach widaæ wydr¹¿one przez d¿d¿ownice tunele. Ziemia jest
wyranie spulchniona, zosta³a wymieszana z próchnic¹. Znikaj¹ tak¿e obierki.
Na powierzchni gleby pojawiaj¹ siê odchody d¿d¿ownic. W czasie mieszania
gleby zostaje ona wzbogacona w powietrze. Nie strawione czêci pokarmu
(obierki jab³ek) d¿d¿ownica wypluwa do ziemi u¿yniaj¹c j¹ w ten sposób.
Napowietrzanie i spulchnianie gleby jest bardzo istotne dla rolin.
D¿d¿ownice pe³ni¹ wiêc w przyrodzie niezwykle wa¿n¹ rolê:
 spulchniaj¹ glebê,
 wzbogacaj¹ w tlen,
 u¿yniaj¹ ziemiê,
dlatego te¿ nie wolno ich niszczyæ!

59

WIOSNA
Jak zbudowany jest kwiat?
Celem æwiczenia jest zapoznanie dzieci z elementami tworz¹cymi kwiat.
Materia³y i narzêdzia:
l kwiaty tulipana.
Wykonanie:
Najlepiej jest podzieliæ dzieci na kilkuosobowe grupy i ka¿dej grupie daæ oddzielny kwiat.
Do æwiczeñ najbardziej nadaje siê kwiat tulipana  jest on dzieciom dobrze
znany, a elementy, z którymi chcemy je zapoznaæ, s¹ bardzo dobrze widoczne.
n Dzieci ogl¹daj¹ kwiat z zewn¹trz (rys. 1).
p³atki

³odyga

liæ
rys. 1

Wskazuj¹ elementy pokazane na rys. 1.
n Jedno z dzieci obrywa 3 p³atki kwiatu. Dziêki czemu pokazuje siê jego wnêtrze
(rys. 2).
n

p³atki

prêcik
s³upek

rys. 2
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