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KONCEPCJA: Cykl życia 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Cykl życiowy to etapy rozwoju, które zachodzą w ciągu życia organizmu - od 

narodzin do śmierci. Ogólnie rzecz biorąc, rośliny i zwierzęta przechodzą 

przez 3 podstawowe etapy swojego cyklu życiowego: zapłodnione jajo / 

nasienie -> niedojrzałe / młode -> dorosłe. Jednak niektóre gatunki, takie jak 

człowiek, przechodzą przez więcej etapów. W okresie dorosłości organizm 

rozmnaża się, dając początek następnemu pokoleniu, ponieważ wrodzonym 

celem każdej żywej istoty jest zapewnienie ciągłości gatunku. 

 

Cykl życia to podstawowa koncepcja pomagająca młodym umysłom we 

wczesnym zrozumieniu świata poprzez pojęcia, takie jak życie, narodziny i 

śmierć. Patrząc na te krytyczne pojęcia u innych gatunków obserwowanych w 

ich środowisku, cykl życia istot ludzkich może być również rozpatrywany w 

klasie z naukowego punktu widzenia.  

 

 
 

Źródło: https://www.science-sparks.com/minibeast-lifecycles/ 

 



  

2019-1-BE01-KA201-050529https://www.livingstem.eu 
 

3 

  

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

W warsztatach “Ideal Kitchen Garden” lub w systemach grywalizacji 

„Obserwacja różnorodności biologicznej w lokalnym parku lub lesie z 

poszukiwaniem skarbów” lub w „Projektowanie ogrodu warzywnego mandali” 

uczniowie mogą wybrać jedną lub dwie różne rośliny, które zamierzają 

uprawiać w swoim ogrodzie. Następnie mogą prześledzić cykl życiowy tych 

roślin - od nasion do etapu owocowania i rozkładu. Mogą rejestrować czas 

spędzany przez każdą roślinę na każdym etapie, jak każda roślina oddziałuje 

z innymi organizmami, które ją otaczają w ciągu swojego życia. Oprócz roślin 

mogą również nakręcić film przedstawiający owady zapylające ich ogródek 

kuchenny. Jeśli jest to zwierzę, praca na farmie organicznej / permakultury, w 

której hoduje się bydło, będzie wyjątkowym doświadczeniem. W przypadku, 

gdy cykl życiowy wybranego organizmu jest trudny do zaobserwowania w jego 

naturalnym środowisku, produkcja wideo może łączyć elementy żywego 

zwierzęcia i badanych zdjęć. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Instrukcje dla uczniów: 

 

1. Wybierz gatunek, dla którego chcesz nakręcić film. 

 

2. Badania nad cyklem życia tego / tych gatunków. 

 

3. Napisz pomysł na film, scenariusz, scenorys (jak film będzie się rozwijał 

ujęcie po ujęciu, a następnie utwórz harmonogram produkcji. 
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4. W zależności od wybranych organizmów, harmonogram produkcji 

można zsynchronizować z projektem “Ideal Kitchen Garden”, na 

przykład jeśli wybrane zostaną rośliny, będące częścią tego ogrodu. 

 

5. Jeśli wybierzesz owady i zamierzasz w wideo użyć materiały 

pokazujące cykl życia zaczerpnięte z Internetu, możesz nakręcić film z 

wyprzedzeniem. 

 

6. Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami podczas tworzenia wideo, 

które dostarczył Ci nauczyciel. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Najlepiej film zrealizowaćpracujac w zespole. W celu ułatwienia zadania, ten 

sam zespół w idealnym ogrodzie kuchennym może pracować razem jako 

zespół przy tej produkcji wideo. Członkowie zespołu mogą przeprowadzić 

burzę mózgów, aby zdecydować, który organizm chcą zbadać. Mogą to zrobić, 

badając organizm i wyobrażając sobie historię, którą chcą przedstawić. Mogą 

poszukać w internecie istniejących filmów na ten temat. Po wybraniu 

organizmu / organizmów czniowie mogą wspólnie zacząć tworzyć opis filmu i 

scenariusz (punkt 3 powyżej). 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

Powiązane tematy STEAM: 

 

Biologia, sztuka (pisanie) 

Matematyka (liczenie i rejestrowanie każdego etapu życia) 

Technologia (produkcja filmowa) 

Ekologia 
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Rozwinięte umiejętności: 

 

Umiejętności naukowe poprzez obserwację i badania.  

 

Umiejętności planowania, organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji 

interpersonalnej, budowania zespołu. 

 

Umiejętności technologiczne w zakresie zdolności korzystania z mediów.  

 

Umiejętności rozumienia w interptertacji funkcji organizmu i zależności między 

nimi, istotna część projektowania permakultury. 

 


