
  

 

 

   

 

 

 
 

 
 

Kluczowa koncepcja 

Fotosynteza 
 

www.livingstem.eu 

#livingSTEM 

 

The #livingSTEM project (2019-1-BE01-KA201-050529) was funded with 

support from the European Commission. This communication is solely 

the responsibility of the authors and the Commission is not responsible 

for any use that may be made of the information contained therein.



  

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

 

2 

 
 

KONCEPCJA: Fotosynteza 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Co to jest fotosynteza? Rośliny mają tak zwaną zdolność fotosyntezy. 

Oznacza to, że wykorzystują energię świetlną i przekształcają ją w energię 

chemiczną. Na przykład mogą przekształcić wodę i dwutlenek węgla w tlen i 

węglowodany.1 Rośliny potrzebują węglowodanów, a tym samym fotosyntezy, 

do wzrostu i rozmnażania.  

 

Łańcuch pokarmowy: rośliny są podstawą naszego łańcucha pokarmowego, 

ich zdolność fotosyntezy jest bardzo ważna dla wszystkich żywych istot, aby 

mogły się odżywiać, niezależnie od tego, czy żywią się one bezpośrednio 

roślinami, czy też innymi organizmami. 

 

Środowisko: oddychanie innych żywych organizmów przekształca tlen w 

dwutlenek węgla i wodę. Jest to kolejny powód, dla którego zdolność 

fotosyntezy roślin jest tak ważna dla ochrony środowiska, ponieważ nadmiar 

dwutlenku węgla jest szkodliwy dla środowiska, a także jest czynnikiem 

globalnego ocieplenia. 

 

 
1 Christine Lehman, Rola fotosyntezy w przyrodzie, 22 listopada 2019 r., https://sciencing.com/role-
photosynthesis-nature-5120447.html, sprawdzono 17-09-2020 

https://sciencing.com/role-photosynthesis-nature-5120447.html
https://sciencing.com/role-photosynthesis-nature-5120447.html
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Źródło1: Pixabay 

 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ćwiczenie 1: Obserwacja roślin w zbiornikach wody, w których jedna byłaby 

wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a druga w 

ciemności. Ćwiczenia można wykonywać w laboratorium, ale można je łatwo 

wykonać w domu lub w klasie, ponieważ nie wymagają zbyt wielu materiałów 

(opis poniżej). 

 

Należy również zorganizować podsumowanie w celu zidentyfikowania różnych 

etapów i procesów fotosyntezy roślin, a następnie refleksję na temat 

konsekwencji i znaczenia fotosyntezy w łańcuchu pokarmowym i dla 

środowiska. Można to wyświetlić jako wywiad z różnymi grupami uczniów w 

utworzonych filmach. 

 

Idealna gra w ogrodzie kuchennym / System grywalizacji - warsztaty: 

Projektowanie ogrodu mandali. Ekspozycja na słońce jest także jednym z 

czynników fotosyntezy i jednym z głównych składników idealnego środowiska 

rośliny. W zależności od budowy niektóre rośliny będą wymagały większej 

ekspozycji niż inne. Ten aspekt należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu 

własnego ogrodu permakulturowego. Jednym z aspektów permakultury jest 

https://pixabay.com/fr/illustrations/la-photosynth%C3%A8se-3498260/
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uprawa współrzędna. Stąd ważne jest przemyślenie, która roślina pomoże we 

wzroście innych roślin, dostarczając ściółkę lub czasami zacieniając rośliny, 

które wymagają mniejszej ekspozycji na słońce. 

 

Działania systemu grywalizacji: Terrarium. Podobnie jak w przypadku 

innych komponentów, które widzieliśmy w innych koncepcjach, terrarium jest 

interesujące w tym sensie, że odtwarza mały ecosystem. Tutaj, jeśli chcemy 

przeprowadzić bardzo wizualny eksperyment, zamiast terrarium, interesujące 

mogłoby być zrobienie z niego małego akwarium i zasadzenie glonów zamiast 

roślin. W ten sposób, jak wyjaśniono w pierwszym pomyśle na ćwiczenie, na 

algach pojawią się małe bąbelki w wyniku fotosyntezy. Zjawisko opanowania 

akwarium przez małe glony wynika również z faktu, że mikroskopijne rośliny 

żyją w wodzie i dobrze się rozwijają w ciepłej, nasłonecznionej, nasyconej 

substancjami odżywczymi wodzie. To jest powód, dla którego woda w 

pojemniku na deszczówkę w okresie letnim zmienia kolor na zielony. 

 

Warsztaty w ramach systemu grywalizacji: Obserwacja bioróżnorodności 

w lokalnym parku lub lesie wraz z poszukiwaniem skarbów.To działanie 

jest również okazją do wprowadzenia fotosyntezy w kontekście dłuższego 

okresu: pór roku. W zależności od nasłonecznienia i ciepła, uczniowie mogą 

obserwować w różnych porach roku, że rośliny i drzewa nie wyglądają 

podobnie. W zimnych, pozbawionych słońca środowiskach rośliny wchodzą w 

stan uśpienia i nie przechodzą do fotosyntezy. Latem, w słonecznym, ciepłym 

środowisku (z obecnością wody) rośliny będą się rozwijać i wytwarzać żywe 

liście i kwiaty. Ponownie, przechodząc najpierw przez fazę obserwacji, 

hipotezę, wyjaśnienia i eksperymenty, na końcu wnioski - co można 

przekształcić w krótki film. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 
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Ćwiczenie 1: Uczniowie wkłądają do wody liść (świeżo zebrany), całą roślinę 

(zieloną i świeżą) lub glony. Następnie jedne są wystawiane na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych, a drugi w ciemnym miejscu (w szafce lub w 

zamkniętej przestrzeni). Po 30 minutach lub więcej można poró1)nać obie 

rośliny i zobaczyć, że na tej, która była wystawiona na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych, utworzyły się pęcherzyki tlenu. 

https://www.youtube.com/watch?v=2IuVPg5zRhg  

 

Wariant: Uczniowie mogą wziąć umieścić glony na dnie zbiornika 

wodnego.Wkłądają lejek, a następnie wlewają wodę i zakrywają końcówkę 

lejka probówką. Po 15-30 minutach zobaczyć można na roślinie bąbelki tlenu. 

Te bąbelki podchodzą do probówki i zastępują w niej wodę. Jeśli zaczekają 2 

godziny, tlen całkowicie wypełni probówkę. Można także stworzyć drugi 

zbiornik z glonami w ciemnym miejscu do porównania na końcu.2 

 

Przez cały czas trwania zajęć uczniowie mogą własnymi słowami opowiadać 

przed kamerą co się podczas zajęć dzieje. 

 

Podczas filmowania można wcześniej ustalić ogólną strukturę filmów, aby w 

momencie filmowania mieć spójny format. Oto przykład: 

 

Nakręć wideo jako wywiad w programie telewizyjnym (możesz nawet 

wymyślićnazwę programu) 

- „Dzisiaj zbadajmy…. (wstaw temat) ” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią jako eksperyment (lub hipoteza) 

- Różne etapy procesu i dlaczego 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!"  

 

 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=Uiuct-2yAxA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uiuct-2yAxA
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4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie wykonają eksperyment samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela. 

Można to zrobić w małych grupach (3 - 4 uczniów), gdzie niektóre grupy 

obserwują zmiany dla rośliny w bezpośrednim świetle słonecznym, a inne 

obserwują roślinę, która została umieszczona w ciemności. Posiadanie 

różnych grup dla każdej rośliny może być dobrym pomysłem, aby zachęcić 

uczniów do dyskusji i dzielenia się spostrzeżeniami.  

 

W każdej grupie uczniów wyznaczona zostanie osoba, która będzie nagrywać 

cały proces. To stanowisko filmowca będzie musiało być zmieniane przez 

uczniów, tak aby wszyscy uczniowie mogli równo uczestniczyć w zadaniach i 

procesie tworzenia wideo. Wszystko to oczywiście pod odpowiednim 

nadzorem prowadzącego. 

 

Nauczyciel może filmować cały proces, jeśli chce, a uczniowie na zmianę 

wyjaśniają, co się dzieje.  

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Pojęcie to jest ściśle powiązane z programem nauczania w szkole w zakresie 

biologii, fizyki i chemii, ponieważ obejmuje istoty żywe (biologia), sposób, w 

jaki wytwarzają i zużywają energię (fizyka) oraz konwersję cząsteczek 

(chemia). Jest to również bardzo ważna koncepcja w permakulturze, ponieważ 

opisuje zdolność roślin, która jest nie tylko korzystna dla środowiska, ale jest 

również niezbędna dla procesów wzrostu i rozmnażania roślin. 

 


