
KLASA V SPSL 

LEKCJA 1: 27 marca 2020r. (piątek) 

Temat: Sposoby i techniki poznawania organizmów. 

Źródłem wiedzy przyrodniczej jest poprawna obserwacja.  

Obserwacja to uważne przyglądanie się czemuś, dokonywanie planowych, 

systematycznych spostrzeżeń i dokumentowanie ich. 

Dobry obserwator musi być cierpliwy, sumienny, systematyczny, 

spostrzegawczy i dokładny.  

Obserwacja musi mieć wyznaczony cel. Może trwać krótko, a może trwać 

latami.  

Zadanie : Zakładamy wodną obserwację fasoli. 

Musimy przygotować: 

1.2 Słoiki z pokrywką ze sztucznego tworzywa  

2. Gazę lub bandaż szt. 2 

3.Suche nasiona fasoli 3- 4 sztuki ziarenko jednego słoika  

4. Wodę 

5. Ciemny papier lub folia aluminiowa do owinięcia słoika. 

KROK 1 

W pokrywce wytnij otwory: cztery małe i jeden duży na środku, kawałek gazy 

połóż luźno na pokrywce, rogi gazy przeciągnij przez małe otworki, a od spodu 

zrób supełki. 

KROK 2 

Tak przygotowaną pokrywką nakryj słoik i nalej tyle wody, aby gaza w dużym 

otworze była zanurzona w wodzie. Na gazie połóż 3- 4 nasion fasoli tak, aby 

całe były zanurzone w wodzie. Wszystko robimy w dwóch słoikach oddzielnie. 

 



KROK 3 

Pierwszy słoik z fasolą ustawiamy na parapecie w oknie w miejscu 

nasłonecznionym. Drugi słoik zakrywamy papierem lub folią i ustawiamy  

w miejscu zacienionym w mieszkaniu. 

Cel obserwacji: Opisanie procesu kiełkowania i wzrostu młodej rośliny  

Proszę wpisywać co dzieję się z fasolami w tych datach wyznaczonych w pola  

a z tyłu kartki napisać wnioski z obserwacji 

Data obserwacji Wykonywane czynności Dokonane obserwacje 

27. 03.2020r. 
lub 31.03.2020r. 
 
 

Zakładanie i przygotowanie 
materiałów do doświadczenia 
Zakładanie hodowli w dwóch 
słoikach 

Wykonanie zadania z 
doświadczeniem przez 
obserwację 

O1. 04.2020r.  
 
 
 
 
 

 

03. 04.2020r. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

07.04.2020r. 
 
 
 
 
 

  

10.04.2020r. 
 
 
 
 
 

  

 



LEKCJA 2: 3 kwietnia 2020r. (piątek) 

Temat: Doświadczenie biologiczne ( eksperyment) rzeżuchy lub nasion owsa 

lub pszenicy. 

Doświadczenie biologiczne jest metodą badania organizmów, zjawisk lub 

procesów biologicznych ściśle określonych i kontrolowanych warunkach. 

Przebieg doświadczenia:  

Materiały potrzebne do doświadczenia w ilości 2 sztuk 

1. 2 torebki rzeżuchy lub garść ziaren owsa lub pszenicy 

2. Wata lub płatki kosmetyczne 

3. Podstawka plastikowa lub mała miseczka lub doniczka 

4. Woda do podlewania 

5. Ziemia kwiatowa lub uniwersalna ziemia ( nie żwir czy piach budowlany) 

ziemia zwykła z kretowiska. 

6. Doniczki małe do ziaren 2 sztuki 

KROK 1 

Na plastikowej podstawce układamy watę lub ziemię. 

KROK 2 

Rozsiewamy rzeżuchę lub ziarna owsa lub pszenicy.  

KROK 3 

Podlewamy pierwszą próbkę codziennie i stawiamy na parapecie okna  

w miejscu słonecznym. Obserwujemy i wpisujemy do karty obserwacji 

PODOBNIE JAK W PRZYPADKU FASOLI. 

Drugą próbę doświadczalną wykonujemy w domu bez słońca. Stawiamy  

w miejscu zacienionym (szafka regał itp.) Nie podlewamy wcale  

i obserwujemy doświadczenie (wnioski wpisujemy do karty obserwacji) 

Cel doświadczenia: Wpływ światła, wody i temperatury na rozwój nasion i ich 

wzrost. 

 


