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KONCEPCJA: Zapylanie  

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Zapylanie to bardzo ważny proces u roślin. Zwykle dzieje się to poprzez to 

wiatr, owady, ptaki, woda, nietoperze lub inne zwierzęta. Zwierzęta lub owady, 

które pomagają przenosić pyłek z kwiatu na kwiat, nazywane są 

„zapylaczami”, a najbardziej znanymi w kulturze popularnej są pszczoły. 

 

W przypadku owadów i zwierząt najczęściej zdarza się, że przy próbie 

dostępu do nektaru pyłek przyczepia się do ciała zapylacza i zostaje na 

piętnowaniu kolejnego kwiatu, co może skutkować pomyślnym rozmnażaniem 

się kwiatu.  

 

Proces zapylania ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich ekosystemów, 

ponieważ jest podstawą rozmnażania wielu roślin, co stanowi podstawę 

piramidy żywieniowej. Wada zapylania z czasem spowodowałaby utratę wielu 

roślin i upraw.1 

 

 
1 Licencja Freepik (2019). Schemat Przedstawiający Zapylenie 
www.freepik.com.https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-
bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0 

https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0
https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0
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Źródło1: Freepik 

 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Warsztaty w ramach Systemu Grywalizacji: „Budowa hotelu dla owadów” 

może wiązać się z koncepcją zapylania, ponieważ jednym z głównych celów 

budowy tego hotelu jest przyciągnięcie do niego zapylaczy. Działanie mogłoby 

być ukierunkowane na zapylanie i jego znaczenie w cyklu życia ogrodu 

permakultury. Wokół hotelu dla owadów można również sadzić rośliny 

miododajne, aby przyciągnąć jeszcze więcej zapylaczy. Uczniowie mogą 

obserwować i nauczyć się rozpoznawać zapylacze i procesy zapylania w 

ogrodzie permakultury oraz prowadzić dziennik obserwacji. Cały proces może 

zostać udokumentowany i wyjaśniony przez uczniów za pomocą wideo. 

 

Warsztaty w ramach Systemu Grywalizacji: „Projektowanie ogrodu 

mandali” można również łączyć, ponieważ przyciąganie zapylaczy jest 

ważne, aby uzyskać większy plon. Do projektu można włączyć rośliny 

miododajne, aby przyciągnąć na przykład zapylacze. Podobnie jak w 

poprzednim ćwiczeniu uczniowie mogą obserwować i nauczyć się 

https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-bee-flowers_6160088.htm#page=1&query=pollinate&position=1
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rozpoznawać zapylacze i procesy zapylania w ogrodzie permakultury oraz 

prowadzić dziennik obserwacji. Cały proces może zostać udokumentowany i 

wyjaśniony przez uczniów za pomocą wideo. 

 

Warsztaty w ramach Systemu Grywalizacji: Działalność związana z 

miodem i pszczołami może być związana z zapylaniem, gdyż pszczoły są 

zapylaczami. Tutaj cały punkt zapylenia ma kluczowe znaczenie dla tej 

działalności już wtedy, gdy proces produkcji miodu jest zbieżny z procesem 

zapylania. Oba zajęcia można łączyć, a proces obserwacji i dokumentacji 

przez uczniów może być taki sam. Uczniowie będą podążać za nauczycielem 

podczas różnych zajęć związanych z miodem, robić notatki na temat 

zachowania pszczół i zadawać pytania podczas wycieczek. Będą oni 

zapisywać wszystkie swoje obserwacje w dzienniku i wyjaśniać poszczególne 

etapy wideo. 

 

Gra “Idealny ogród kucenny”: Podczas projektowania idealnego ogrodu 

kuchennego należy wziąć pod uwagę koncepcję zapylania, ponieważ 

zapylanie roślin zapewni większy plon. Aby przyciągnąć pszczoły i zapylacze, 

można wysiewać rośliny miododajne. Ponownie uczniowie mogą obserwować 

i nauczyć się rozpoznawać zapylacze i procesy zapylania w ogrodzie 

permakultury oraz prowadzić dziennik obserwacji. Cały proces może zostać 

udokumentowany i wyjaśniony przez uczniów za pomocą wideo. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Uczniowie będą pracować w grupach od 3 do 4 uczniów, aby zastanowić się, 

jak najlepiej urządzić ogrody permakultury / jak zrobić hotel dla owadów / jak 

zrobić miód itp. (wszystkie działania zaproponowane powyżej). 

 

Można przeprowadzić eksperyment polegający na umieszczeniu niektórych 

roślin pod specjalną siatką, aby zablokować zapylacze przed wejściem na nie i 
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posadzić dokładnie te same rośliny, ale wolne do zapylenia, a następnie 

zobaczyć, co stanie się z obiema roślinami.  

Uczniowie muszą udokumentować swoje obserwacje, projekt, hipotezę i 

eksperymenty. Powinni wyciągnąć wnioski z całego procesu i poczynionych 

przez siebie obserwacji na temat znaczenia zapylania. 

Przez cały czas trwania zajęć własnymi słowami do kamery nagrają i wyjaśnią 

wszytsko, co się dzieje podczas ich obserwacji.  

 

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 wymyślić 

nazwę 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!" 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie postawią hipotezę dotyczącą znaczenia zapylania, gdy nauczyciel 

wyjaśni im ten proces. Następnie postarają się przeprowadzić eksperymenty, 

aby obserwować proces i jego znaczenie. 

 

Filmy pozwolą widzowi na śledzenie całego procesu, od ważnych obserwacji 

po realizację stworzonego ogrodu permakultury lub hotelu dla owadów w 

zależności od wybranej aktywności. Nauczyciele będą towarzyszyć uczniom, 

wyjaśniając im proces zapylania i jego wpływ na ekosystem. 
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Uczniowie będą pracować w małych grupach (3-4 uczniów), w których 

wyznaczona zostanie osoba do nagrywania całego procesu. 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 także sam sfilmować cały proces.  

 

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

permakulturą: 

Zapylanie jest naturalnym procesem rozmnażania roślin, który jest oczywiście 

powiązany z permakulturą poprzez rolę, jaką ma do odegrania zapylanie w 

strategiach upraw międzyplonowych i ogólnym zarządzaniu roślinami w 

ogrodzie permakultury. Zapylanie jest również częścią programu nauczania 

biologii, ponieważ jest objęte częścią przedmiotu dotyczącą systemów 

rozmnażania (nauka). 

  

 

 
 
 

 


