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Edukacja przyrodnicza, klasa 3d, SP nr 18 

TEMAT: DLACZEGO LIŚCIE SĄ KOLOROWE? 

CELE: UCZEO 

1. wymienia charakterystyczne cechy jesieni jako pory roku; 

2. nazywa części rośliny; 

3. wie, co to jest chlorofil i jakie jest jego znaczenie dla roślin; 

4. wyróżnia podstawowe układy wiązek przewodzących w liściach (pierzaste, dłoniaste, 

równoległe); 

5. podaje kilka powodów „starzenia się” liści drzew i krzewów liściastych; 

6. przeprowadza doświadczenie; 

7. wykrywa rodzaje barwników znajdujących się w liściach; 

 

METODY NAUCZANIA: rozmowa, metoda zadao praktycznych, 

doświadczenie,obserwacja, eksponująca- film,  

FORMY ORGANIZACYJNE:zbiorowa- jednolita, praca w parach- jednolita, praca w 

grupach- jednolita 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: moździerz, tłuczek i zlewka, alkohol, aceton, liście drzew, 

lupy,liście różnych drzew (zalaminowany wydruk) 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

ZAGADNIENIE/ FAZA LEKCJI SPOSÓB REALIZACJI 
ZAGADNIENIA 

UWAGI 

Faza organizacyjna Przywitanie gości na 
zajęciach otwartych. 

 

Wprowadzenie do tematu. 
Odwołanie się do wiedzy 
już znanej i do doświadczeo 
U 

N. podaje pytanie kluczowe: 
Dlaczego liście są kolorowe? 
Rozmowa na temat zmian w 
przyrodzie w świecie roślin- 
wypowiedzi U w oparciu o 
posiadaną wiedzę i 
doświadczenie. 
Przypomnienie części 
rośliny- drzewa. 

U. zapisują temat w 
zeszytach. 

Wzbogacenie wiedzy na 
temat budowy liścia 

 Praca w parach- 
tabela wiedzy nr I 

 Praca indywidualna- 
oglądanie liści przez 

Daltooska zasada 
odpowiedzialności  
Daltooska zasada 
samodzielności 



lupę- sporządzanie 
notatki z obserwacji- 
karta pracy nr I 

Podsumowanie pracy: N: 

Czym są wiązki 
przewodzące i jaka jest 
ich rola? Jak można 
podzielić liście ze 
względu na układ wiązek 
przewodzących? Które 
liście mają budowę 
pierzastą? Co przypomina 
ich kształt? Skąd wzięła 
się ich nazwa? Które 
liście mają budowę 
dłoniastą? Skąd wzięła się 
ta nazwa? 
Czym różnią się od siebie 
jesienne liście? 

Poznanie przyczyn starzenia 
się liści 

Obejrzenie filmu „Liście 
jesienią okiem fizyka” 
Odpowiedzi na pytania 
problemowe po obejrzeniu 
filmu 
N: Dlaczego liście drzew 
i krzewów zmieniają 
kolor? Jakie 
zjawiska zachodzące 
jesienią przyczyniają się 
do tego? Skąd drzewo wie, 
że trzeba przestać 
produkować chlorofil? 

U wspólnie z nauczycielem 
redagują krótką notatkę na 
tentemat. Wszyscy U 
zapisują ją w zeszycie. 
Przykładowa notatka: 
Jesienią dni są krótkie. 
Mała ilośćświatła 
powoduje, że w 
liściu zanika chlorofil – 
zielony barwnik. Wtedy 
ujawniają 
się inne barwniki i liść 
zmienia barwę na 
jesienną. 

Youtube.pl 

Wykonanie doświadczenia  U wykonują 
doświadczenie w 

Daltooska zasada 
współpracy 



grupach wg 
instrukcji. 

 Ustalenie wspólnie z 
U daty odczytu 
wyniku 
doświadczenia. 

 

Podsumowanie zajęd Ocena zajęd przez U- 
wypowiedzi dotyczące 
zajęd, przyklejenie jednej z 
buziek do kartki na tablicy. 
Wklejenie do zeszytu pracy 
domowej. 
 

Zadanie domowe: 
Znajdź jak najwięcej liści 
o różnych kształtach. 
Zebraną kolekcję zasusz: 
włóż ją między gazety (nie 
używaj kolorowych 
czasopism) i obciąż na 
przykład książkami. 
Korzystając z różnych, 
dostępnych źródeł, spróbuj 
ustalid nazwy roślin, 
z których pochodzą liście. 
Przyklej zasuszone liście na 
kartkach z bloku, opisz. 
Następnie zepnij kartki. 
Powstanie „Album liści”. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Budowa liścia- tabela nr 1 

2. Instrukcja obrazkowa doświadczenia- karta pracy nr 2 



 

 

 

TABELA NR 1 

BUDOWA LIŚCIA 

U roślin obserwuje się ogromną różnorodność liści. Różnią się one od siebie 

wieloma cechami, jak kształt, wielkość, sposób ułożenia na łodydze. Pojedynczy 

liść składa się z: 

 blaszki liściowej, która jest zwykle cienka, płaska i ma dużą 
powierzchnię, co pozwala na jak najlepsze wykorzystanie światła przez 

roślinę oraz przeprowadzanie wymiany gazowej (pobierania i wydalania 

tlenu i dwutlenku węgla); w blaszce znajdują się tzw. nerwy liściowe -  

stanowią one rusztowanie dla pozostałych tkanek liścia oraz transportują 
wodę i produkty fotosyntezy; 

 ogonka liściowego, który łączy blaszkę z łodygą i utrzymuje liść 

w odpowiedniej pozycji wobec światła oraz amortyzuje podmuchy wiatru 

i uderzenia kropli deszczu; niektóre liście nie posiadają ogonka – 

wyrastają bezpośrednio z łodygi i nazywane są wtedy liśćmi siedzącymi. 

 



 

 

 

 

 

Ciekawostki 

1. Największe na świecie liście ma wiktoria królewska rosnąca w dorzeczu Amazonki. 

Ich średnica dochodzi do 4 m. Wielkość i specyficzna konstrukcja zapewniają im tak 

dużą wyporność, że potrafią unieść dorosłe osoby ważące nawet 75 kg. 

 

Liście poszczególnych grup roślin charakteryzują się określonym układem 

nerwów. Niektóre liście mają jeden nerw główny, od którego odchodzą 

drobniejsze nerwy boczne – taki układ to nerwacja pierzasta. Natomiast układ, 

w którym nerwy główne rozchodzą się promieniście od nasady liścia, nosi 

nazwę nerwacji dłoniastej. U innych występuje szereg nerwów jednakowej 

grubości, ułożonych obok siebie. Jest to nerwacja równoległa. 



2. Liście roślin iglastych pełnią takie same funkcje, jakie pełnią liście drzew liściastych, ale ich 

budowa jest odmienna. Mają bardzo zredukowaną powierzchnię – przybierają kształt igły. 

Pokrywa je gruba skórka, uszczelniona nieprzepuszczającym wody woskiem. Te cechy 

ograniczają utratę wody, co umożliwia im przetrwanie zimy – okresu, w którym roślina nie 

pobiera wody z podłoża. Rośliny iglaste, z wyjątkiem modrzewia, nie zrzucają liści na zimę. 
 

 

KARTA PRACY- 2 

INSTRUKCJA- 

1. Posegregujcie liście na kolory. W oddzielnych pojemnikach umieśdcie 

zielone, żółte i czerwone. 

 
2. Zielone liście porwijcie (lub potnijcie) na drobne kawałki i przełóżcie do 

moździerza/ słoika. Zmiażdżcie je i dodajcie dwie łyżki acetonu. Możecie 

jeszcze chwilę pozgniatad liście i przelad płyn do kubeczka. To samo 

powtórzcie z innymi kolorami liści. 

 
 

 

 

 



3. Do każdego kubka z płynem włóżcie kawałek ręcznika i razem z tacą 

odstawcie na szafkę lub parapet. 

 

 

 


