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Klasa II 

Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, 

matematyczna, muzyczna, ruchowa 

Temat lekcji:  Po co kwitną rośliny? cz. II 

 

Cel/cele zajęć: 

- poszerzanie wiedzy na temat funkcji 

kwiatów 

- rozwijanie ekspresji twórczej i koordynacji 

ruchowej przez taniec 

- zapoznanie z leczniczym działaniem 

niektórych kwiatów 

- poszerzanie wiedzy na temat warunków 

potrzebnym roślinom do życia/kwitnienia. 

- rozwijanie myślenia analitycznego poprzez 

stawianie hipotez i obserwację 

doświadczenia 

- zapoznanie z legendą „Kwiat paproci” 

Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: 

 - Wykonam plakat ukazujący jedną z funkcji 

kwiatu. 

- Zatańczę walc kwiatów. 

- Opiszę działanie niektórych kwiatów o 

leczniczym działaniu. 

- Odpowiem na pytanie: Co potrzebuje roślina, 

do kwitnienia? 

- Wykonam doświadczenie według opisu. 

- Ułożę plan wydarzeń w legendzie „Kwiat 

paproci”. 

Kryteria sukcesu dla ucznia: 

- wyjaśniam funkcje kwiatów dla człowieka, zwierząt i świata przyrody 

- wymieniam 6 roślin leczniczych i opisuję ich działanie 

- opisuję warunki konieczne do kwitnienia kwiatów 

- formułuję hipotezę i wnioski do doświadczenia 

- układam plan wydarzeń do legendy „Kwiat paproci”. 

Podstawa programowa:   

1.1)a, b, c, 1.2)a, b, c, d, 1.3)a, c, f, g, 3. 1)a, 5.4), 6.1), 6.2), 7.3), 5.5), 7.6), 7.8), 8.1), 8.2).  

Metody pracy: praca z tekstem,  metoda ćwiczeń i praktycznego działania, metoda 

ewaluacyjna, zabawa i gra dydaktyczna, pokaz, doświadczenie,  

Formy pracy: praca w parach, indywidualna i grupowa 

Środki dydaktyczne:  

Załącznik nr 1 – matematyka ze słonecznika, kanapeczka z miodem dla każdego ucznia, 

Załącznik nr 2 – kwiat z celami lekcji, brystole do wykonania plakatów, małe karteczki, 

zwiewne chusty lub szarfy, nagranie „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego, Załącznik nr 3 

– lecznicze działanie kwiatów, Załącznik nr 5 – karta obserwacji doświadczenia, kredki, 

nożyczki, miska z wodą, Załącznik nr 4 – Legenda Kwiat paproci, Gra interaktywna „Plan 

wydarzeń Kwiat paproci”,  Załącznik nr 6  - kartka z pamiętnika. 

 

http://learningapps.org/view1284971
http://learningapps.org/view1284971


 

 

 

 

Centra Aktywnej 

Edukacji 

 

1. Zadanie na dobry początek 

Matematyczna rozgrzewka – nauczyciel rozdaje uczniom karty 

pracy, na których znajduje się wierszyk oraz dwa kwiaty 

słonecznika z wpisaną w ich środek liczbą. Zadaniem uczniów 

jest przedstawienie owej liczby jako sumy dwóch dowolnych 

składników. Drugie zadanie wymaga sporządzenia ilustracji i 

zapisania działania oraz odpowiedzi – Załącznik nr 1 – 

matematyka ze słonecznika.  

 

2. Słodki początek lekcji 

W nawiązaniu do wiersza z karty pracy nauczyciel częstuje 

uczniów małymi kanapeczkami z miodem (może to być 

kromeczka bagietki lub mini-sucharek posmarowany odrobiną 

miodu). 

 

 

3. Nauczyciel wiesza na tablicy kartkę przedstawiającą cele lekcji  - 

kwiat z  jednym celem na każdym płatku i omawia każdy z nich. 

Podobne kwiatki otrzymują uczniowie, lecz w mniejszej wersji i 

wklejają je do zeszytu. Zrealizowanie każdego celów oznaczają 

poprzez pokolorowanie płatka. Dookoła kwiatka można robić 

notatki i odnośniki – rodzaj mapy myśli.  

Załącznik nr 2 – kwiat z celami lekcji. 

 

4. Praca w grupach nad przygotowaniem plakatów 

Uczniowie pracują w grupach, do których zostali przydzieleni 

dzień wcześniej. Ich zadaniem jest przygotowanie plakatów 

dotyczących funkcji kwiatów. 

 

Funkcje kwiatu 

-rozwój (rozmnażanie) rośliny (w jaki sposób przyroda 

przystosowała kwiat do rozmnażania roślin?) 

-pokarm dla owadów (które owady żywią się nektarem i w jaki  

sposób?) 

-powstawanie owoców (W jaki sposób owoce powstają  

z kwiatów?) 
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„Drogowskazy” 

-wskazówki 

i uwagi o realizacji 

„Drogowskazy” 
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-piękno kwiatów ( w jaki sposób ludzie okazują swój zachwyt 

kwiatami?) 

-pokarm dla owadów (w jaki sposób kwiaty mogą być 

pożywieniem dla zwierząt i dla jakich zwierząt?) 

-pokarm dla ludzi ( w jaki sposób kwiaty wiążą się z pokarmem 

dla ludzi – podaj przykłady). 

Pierwsze trzy funkcje zostały nieco omówione dzień wcześniej, 

więc w tych grupach mogą znaleźć się mniej samodzielni 

uczniowie. Pozostałe 3 zagadnienia są dość szerokie i wymagają 

poszukiwania wielu informacji dlatego mogą nad nimi pracować 

bardziej samodzielni uczniowie. Niemniej jednak przy każdej  

z funkcji uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą  

i umiejętnością współpracy, a także korzystania z różnych źródeł 

informacji. 

 

5. Prezentacja plakatów  

Po zakończeniu pracy, każda z grup prezentuje swój plakat  

i omawia daną funkcję kwiatów. Członkowie grup w trakcie 

prezentacji zapisują na małych karteczkach po jednym pytaniu 

dotyczącym omawianych treści. Może to być takie zagadnienie, 

które było dla nich najmniej zrozumiałe lub to co ich najbardziej 

zaciekawiło, zdziwiło. Po zakończeniu poszczególnych 

prezentacji nauczyciel zbiera karteczki z pytaniami – posłużą one 

do podsumowania pracy na lekcji. Każda prezentacja jest 

nagradzana brawami, a plakat zostaje zawieszony na gazetce 

ściennej.  

 

6. Improwizacja ruchowa z chustkami lub szarfami. 

Nauczyciel odtwarza utwór pt. „Walc kwiatów” Piotra 

Czajkowskiego. Dzieci tańczą przy utworze ze zwiewnymi 

chustami szarfami. Można również przygotować wcześniej układ 

taneczny, który dzieci odtworzą. 

 

Inspiracje można znaleźć tutaj: 

Walc kwiatów - przedszkolaki 

Taniec z elementami baletu 

Inspiracja z kraju Czajkowskiego 

 

7. Kwiaty mogą leczyć! 

Nauczyciel informuje uczniów, że istnieje jeszcze jedna funkcja 

kwiatów, o której jeszcze nie wspominali. Mianowicie niektóre 

kwiaty mają działanie lecznicze i stosuje się je w medycynie 

naturalnej, kiedyś były podstawowymi lekarstwami. Do dziś 

wiele syropów i innych lekarstw wykonuje się z wyciągów roślin, 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZeMhbVF1NDc
https://www.youtube.com/watch?v=Qst0aOeAZ6c
http://www.edumuz.pl/articles.php?article_id=7646


a niektóre z nich pochodzą z kwiatów. (Może się zdarzyć, że 

któraś z grup uwzględni to w swoim plakacie, wówczas to 

zadanie można potraktować jako poszerzenie i podsumowanie 

informacji. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy dotyczące 

leczniczego działania kwiatów. Dzieci rozwiązują zadania 

samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela. Załącznik nr 3 – 

lecznicze działanie kwiatów. 

 

8. Praca z pytaniem kluczowym 

Co potrzebuje roślina, by zakwitnąć? 

 

Uczniowie zapisują pytanie w zeszycie i tworząc do niego 

odnośniki notują swoje odpowiedzi. Po chwili samodzielnej 

pracy następuje podsumowanie i dyskusja. Jest to przypomnienie 

informacji z klasy pierwszej (wtedy to dzieci dowiadywały się, 

co roślina potrzebuje do życia), więc dzieci nie powinny mieć z 

tym problemu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nauczyciel 

podpowiada i pomaga właściwie uzupełnić mapę. 

 

 

Przykład: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Doświadczenie z pytaniem w tle 

Czy woda wystarczy, by zakwitł kwiat? 

 

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie „Czy woda wystarczy, by 

zakwitł kwiat? Na tak postawione pytanie dzieci mogą 

odpowiedzieć tylko tak lub nie. Dlatego nauczyciel proponuje, by 

się o tym przekonali na własne oczy.  

Rozdaje dzieciom karty obserwacji z opisem doświadczenia. 

Załącznik nr 5 – karta obserwacji doświadczenia. Znajduje się 
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Co potrzebuje roślina, 

do kwitnienia? 

 

Światło 

(Słońce) 

Wodę 

(deszcz) 

Ciepło 

(odpowiednią temperaturę) 

Powietrze 

(dwutlenek węgla i tlen) 

Odpowiednią 

glebę 

(ziemię) 



w niej szablon kwiatka do wycięcia i pokolorowania. Zadaniem 

dzieci jest zagięcie płatków do środka, jak gdyby kwiatek jeszcze 

nie rozkwitł. Następnie zapisanie swoich hipotez – przypuszczeń 

na temat tego, co się stanie z kwiatkiem, gdy położą go na 

wodzie. Gdy dzieci wykonają doświadczenie porównują swoje 

wyniki z hipotezami i próbują wyjaśnić, co się stało z 

papierowym kwiatkiem. 

 

Wyjaśnienie zaistniałego zjawiska: 

 

Woda przenika na zasadzie włoskowatości do maleńkich przerw 

między włóknami papieru, przez co papier pęcznieje i zagięcia się 

rozprostowują. Woda na ogół dąży w dół, ale może także wznosić 

się ku górze wykorzystując zjawisko włoskowatości. 

 

Papier składa się z drobnych drewnianych włókien. Gdy papier 

staje się mokry, włókna pęcznieją i prostują się, dlatego  

po krótkim czasie płatki w   kwiatkach otworzą się. 

 

 

10. Zapoznanie z Legendą o kwiecie paproci. 

Przed odczytaniem legendy nauczyciel zadaje pytanie: Czy 

paprocie kwitną? 

 

Nauczyciel odczytuje dzieciom treść opowiadania na podstawie 

legendy autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego – Załącznik 

nr 4 – Legenda Kwiat paproci. 

 

Można również skorzystać z nagrania dostępnego tutaj. 

 

Po wysłuchaniu legendy nauczyciel inicjuje rozmowę. 

Co sądzicie o zachowaniu Jacusia? 

Jak według Was powinien postąpić Jacuś? 

Czy paprocie rzeczywiście kwitną? 

 

11. Nauczyciel przygotowuje tablicę interaktywną lub komputery dla 

wszystkich uczniów (mogą również pracować w parach) i 

wyświetla ćwiczenie interaktywne polegające na uszeregowaniu 

wydarzeń z legendy we właściwej kolejności. Gra interaktywna 

„Plan wydarzeń Kwiat paproci”. 

 

12. Zadanie domowe dla uczniów 

Napisz w zeszycie 6-10 zdań na temat: „Co byś zrobił/zrobiła 

gdybyś odnalazł/odnalazła kwiat paproci?”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UmFMSEyLf3M
http://learningapps.org/view1284971
http://learningapps.org/view1284971


 

13. Nauczyciel wyciąga pojemniczek z zanotowanymi przez 

uczniów, podczas prezentacji plakatów, pytaniami i prosi by 

każdy wylosował jedną karteczkę. Dzieci przepisują pytania do 

zeszytów i odpowiadają na nie w formie pisemnej. Następnie 

przekazują swój zeszyt koledze/koleżance z ławki, którzy 

sprawdzają poprawność odpowiedzi. Jeżeli dzieci nadal mają 

jakieś wątpliwości nauczyciel udziela dodatkowych wyjaśnień. 

 

14. Na zakończenie lekcji nauczyciel rozdaje uczniom kartkę z 

pamiętnika lekcyjnego – Załącznik nr 6  - kartka z pamiętnika. 

Zadaniem dzieci jest uzupełnienie kartki. Nauczyciel zbiera karty 

- traktuje je jako ewaluację lekcji i kontroluje osiągnięcia 

uczniów. Następnego dnia można oddać karty uczniom, którzy 

następnie wkleją je do zeszytu jako część notatki.  
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Załącznik nr 1  - matematyka ze słonecznika 

 



Załącznik nr 2 – kwiat z celami lekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 - lecznicze działanie kwiatów 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 – Legenda Kwiat paproci 

 

 

 



Załącznik nr 5 – karta obserwacji doświadczenia 

 

 



Załącznik nr 6 – kartka z pamiętnika 

 

 


