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1. óra
Növényhatározó használata

Tantárgyközi kapcsolat
Természetismeret 6. osztály.
A virág részinek felelevenítéséhez használjuk az alábbi ábrát.

Ha a sziromlevelek összenőnek egymással, akkor pártának hívjuk őket.
Ha a sziromlevelek a csészelevelekkel nőnek össze, azt lepelnek hívjuk.

Munkavédelem
A határozás során a diákok ügyeljenek rá, hogy a használt növények ne sérüljenek meg.

Eszköz és anyaglista
szükséges eszköz: kézi nagyító, Növényismeret határozó
levélalak vizsgálathoz: tölgy, akác, hárs, fehér fűz, csalán
határozókulcs gyakorláshoz: kerti nárcisz

A vizsgálat leírása
A diákok az alábbiak szerint végzik a vizsgálatokat:
Ismerd fel a levélformákat!
A mintaként kapott levelek formáját a Növényismeret 96-97. oldalán azonosítsd be.
Írd le, melyiket ismerted fel segítség nélkül:
…………………………………………………………………………………………………..
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Párosítsd a fajokat a megfelelő levéltípussal!
szárnyasan összetett levél
karéjosan szeldelt levél
szív alakú levél
lándzsás levél
szíves-tojásdad, fűrészes szélű levél

 akác
 tölgy
 hárs
 fehér fűz
 csalán

Írd le, melyik levelet láttad már, de nem tudtad, hogy milyen növényhez tartozik.
…………………………………………………………………………………………………..
Határozóbélyegek megfigyelése nárciszon
A Növényismeretben végig tudjuk követni a határozás menetét egy ismert virágon. A virágkereskedésekben kapható nárcisz a vadon termő fajok közeli rokona, könnyen meg tudjuk figyelni rajtuk ugyanazokat a határozóbélyegeket, amiket a vadon termőknél használ a könyv.
A nárcisz zárvatermő növény, így a határozást kezdd a 84. oldalon.
A csoportok elkülönítése (84. oldal)
1. A nárcisz szárazföldi növény  2
2. A növény zöld színű (értsd a szára, levele zöld)  3
3. A nárcisz lágyszárú növény  4
4. A nárcisz levelének lemeze ép, nem osztott, nem fogazott  5 lásd 1. fénykép
5. A nárcisz levelei szórt állásúak (nem örvösen és nem átellenesen állnak, lásd 97. o., 21. ábra, 5-8. képek)  6
6. A szár csak a tövén leveles  7
7. A levéllemez ép, nincs rajta bemetszés  6. csoport
6. csoport (90. oldal)
1. A nárcisz levelei nem aprók és nem húsosak  2
2. Levelei nem ölelik körül a szárat csőszerűen  3
3. Egy száron egy virága van, nem alkot fészkes virágzatot  4 lásd 2. fénykép, egy másik
növény fészekvirágzata
4. A nárcisz virága nem alkot pártát (sziromlevelei nincsenek összenőve), és így nincs is rajta
zacskószerű kiöblösödés  5
5. A virág fehér, piros, kék, lila vagy vörösesbarna (A határozó itt csak az eredetileg is vadon
élő fajokra gondol. Hazánkban sok olyan nárciszfaj található vadon, ami dísznövényként került az országba és a kertekből kivadult. Ezek között gyakoriak a sárga virágúak)  6
6. A nárcisz virága egynemű, azaz a csésze és sziromlevelek nem különülnek el, hanem lepelleveleket alkotnak 14 lásd 3. fénykép
14. A nárcisz virágában 6 db porzó található  15 lásd 4. fénykép
15. A magház a virágtakaró alatt látható  amarilliszfélék lásd 5. fénykép
Amarilliszfélék családja (196 oldal)
1. A virágban a leplen sárgásnarancs szegélyű melléklepel is nő  4 lásd 3. fénykép
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4. Nárciszok. Ezek közül valószínűleg egy sárgás színű, boltban is kapható kerti változat, a
sárga nárcisz van a kezedben (70. tábla, 3. fénykép)
Fényképi segítség a határozáshoz
1. fénykép

levélalak

2. fénykép

fészkes virágzat

3. fénykép

szirom részei

4. fénykép

5. fénykép

porzó és bibe

magház

Érdekességek, kiegészítések , gondolkodtató kérdések
Meglepő módon nincs biztos adat arról,
hogy mennyi nárciszfaj él a földön. A botanikusok 16 és 160 közé teszik számukat,
ami meglehetősen nagy bizonytalanságot
jelez. A nárciszok igen könnyen kereszteződnek egymással, így számos fajukat
egyes kutatók csak keveredésből származó
színváltozatnak tartják.

forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(plant)

Házi feladat
Keress két olyan növényt a Növényismeretben, amelynek több határozóbélyege megegyezik
a nárciszéval. Írd le, melyik oldalon találhatók és miben hasonlítanak a nárciszra:
sárga tyúktaréj, ernyős madártej:
…………………………………………………………………………………………………..
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197. oldal : liliomfélék családja: hagymás növények, lepellevelek, tőkocsány,
stb. ………………………………………………………………………………………………
..

2. óra
Fák határozása

Tantárgyközi kapcsolat
Természetismeret 6. osztály.
A diákok elevenítsék fel a levél
részeit!

Munkavédelem
A határozás során a diák ügyeljen rá, hogy a használt növények ne sérüljenek meg.

Eszköz és anyaglista
Eszköz
Növényismeret könyv

Anyag
Levelek sorszámozva
1-3. Csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy
1-3. Korai juhar, mezei juhar, zöld juhar
4. Gyertyán
5. Akác
6. Boróka
Termések sorszámozva
1-3 Csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy makkok
Bükkmakk

A vizsgálat leírása
A diákok az alábbiak szerint végzik a határozást:
Tölgyfajok határozása
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Három tölgyfajt kell levél és kupacs alapján meghatároznod, csak a sorszámukat tudod. A határozást kezdd a Bükkfélék családjánál, a Növényismeret 186. oldalán. Hasonlítsd össze a
bükk és a tölgyek makkjának kupacsát! A kocsány a makk kupacsának nyele!
1. tölgyfaj: ………………

2. tölgyfaj: ………………

3. tölgyfaj: ………………

Hasonlítsd össze a képeken látható fakérgeket.

csertölgy

kocsányos tölgy

kocsánytalan tölgy

A tölgyek kérge nagyon hasonlít egymáshoz, a csertölgyé a legmélyebben barázdált.
Juharfajok határozása
Három juharfa fajt kell levél alapján meghatároznod, csak a sorszámukat tudod. A határozást
kezdd a Juharfafélék családjánál, a Növényismeret 124. oldalán.
1. juharfaj: ………………

2. juharfaj: ………………

3. juharfaj: ………………

Hasonlítsd össze ikerlependék típusú terméseiket.

korai juhar
forrás: saját fényképek

mezei juhar

zöld juhar

Az ikerlependék típusú termés két fele vagy egymás felé hajlik sarlóalakban, vagy egymástól
180 fokban elhajolva állnak, közel vízszintes egyenest formálva.
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További fák határozása
4. fafaj: A határozást a levél alapján végezd el. Kezdd a nyírfafélék családjánál a Növényismeret 184. oldalán. Segítségnek lásd a mellékelt 1. képet. A fa kérge jellegzetesen csíkos. Igen kemény fa, elsősorban szerszámnyélhez és parkettához használják.
A fa neve: gyertyán
- 5. fafaj: A határozást a levél alapján végezd el. Kezdd a pillangósvirágúak családjánál a
Növényismeret 116. oldalán. Segítségnek lásd a mellékelt 2. képet, a fa termése hüvelyes.
kemény fa, főleg szerszámnyélnek, kerítésnek és tűzifának használják
A fa neve: akác
- 6. fafaj: A határozást a levél alapján végezd el. Kezdd a nyitvatermők törzsénél a Növényismeret 82. oldalán. (figyelem, inkább cserje méretű fás szárú növény!). Segítségnek lásd a
mellékelt 3. képet, a cserje kérge gyakran foszlányokban lóg. Fájának gyantatartalma magas, így ellenálló képessége jó. Ipari hasznosítása mégis csekély, mert a növény nem túl
gyakori.
A cserje/fa neve: boróka
1. kép

2. kép

3. kép

forrás: saját fénykép

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Számos rovarfaj táplálkozik élő levelekkel. Nem egy közülük kikerüli a
levélereket és csupán az erek közötti
lemezkéket fogyasztja el. Ennek eredményeképpen jönnek létre a képen láthatóhoz hasonló levélvázak. Ilyenekkel te is
találkozhatsz.
forrás: saját fénykép
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Házi feladat
A diák rajzolja le egy általa ismert fa levelét a lakóhelye környékéről. Nevezze meg és írja le,
miről lehet a levelet felismerni. Jellemezze a levél ismert részeit!
egyéni munka
3. óra
Növényhatározás

Tantárgyközi kapcsolat
Természetismeret 6. osztály

Munkavédelem
A határozás során a diák ügyeljen rá, hogy a használt növények ne sérüljenek meg.

Eszköz és anyaglista
Eszköz
Növényismeret könyv
Kézi nagyító
Tálca

Anyag
1. sz. növény: vérehulló fecskefű (Chelidonium majus)
2. sz. növény: piros árvacsalán (Lamium purpureum)

A vizsgálat leírása
1. sz. növény határozása
A diák a határozást kezdje a 8. csoportnál, a Növényismeret 93. oldalán. A tanár a mellékelt
ábrát használja fel segítségül. A diákoknál másféle segédképek találhatók.

forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Chelidonium

A határozókulcs követése (csak a tanári munkafüzetben):
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8. csoport (93 old.)
1. A növény nem kapaszkodva nő, nincsenek rajta kacsok  2
2. A levél és a szár nem tüskés  3
3. A levelei nem ujjasak  4
4. A levélállás átellenes  5
5. A virágzat nem ernyős  6
6. A szár leveles  7
7. A virágok nem zöldek  8
8. A virág kocsányon ül  9
9. A virágnak nincs sarkantyúja 10
10. A porzók száma sok, több mint 12 db  14
14. A porzók egyenként állnak, nem nőttek össze a tövüknél 15
15. A csészelevelek nem nőttek össze vagy egyáltalán nincsenek  16
16. A csésze 2-levelű vagy hiányzik, mert korán lehullik, csak a bimbón látszik  mákfélék
Mákfélék családja (152 old.)
1. A porzók száma sok  2
2. A termés hosszúkás becőszerű tok  vérehulló fecskefű
A meghatározott növény neve: vérhulló fecskefű
Virágzásának ideje: április-október
Termőhelye: gyomtársulásokban gyakori
2. sz. növény határozása
A diák a határozást kezdje a 8. csoportnál, a Növényismeret 93. oldalán. A tanár a mellékelt
ábrát használja fel segítségül. A diákoknál másféle segédképek találhatók.

forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Lamium_purpureum

A határozókulcs követése (csak a tanári munkafüzetben):
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8. csoport (93 old.)
1. A növény nem kapaszkodva nő, nincsenek rajta kacsok  2
2. A levél és a szár nem tüskés  3
3. A levelei nem ujjasak  4
4. A levélállás átellenes  20
20. Minden virágnak jól látható a csészéje  21
21. A magházat a csésze és a párta körülzárja, kívülről nem látható  22
22. A párta alsó és felső ajakra különül  ajakosok
Ajakosok családja (142 old.)
1. A párta kétoldalian részarányos, kétajkú  2
2. A párta alsó és felső ajka is megvan  5
5. A porzók száma 4 és ebből kettő hosszabb  8
8. A párta felső ajka kifejezetten domború  9
9. A piros párta alsó ajkának oldalsó karéjai hiányoznak  10
10. Kistermetű faj, nem nő nagyobbra 15 cm-nél  piros árvacsalán
A meghatározott növény neve: piros árvacsalán
Virágzásának ideje: április-szeptember
Termőhelye: gyomtársulásokban gyakori
A diák írja le saját szavaival a két meghatározott növényt a felhasznált határozóbélyegek segítségével. A vérehulló fecskefű a 152., a piros árvacsalán a 144. oldalon található.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A világ legnagyobb szirmot növesztő virágai
az óriás bűzvirágok (Rafflesia), melyeknek
jelenleg 24 faja ismert. Délkelet-Ázsiában
honosak, a trópusi esőerdők lakói. A virág
akár 1 m átmérőjűre is megnőhet, és rothadó
húsra emlékeztető szagot áraszt.
Mire használhatja ezt a bűzt a növény?
válasz: A beporzást segítő rovarokat vonzza
magához.
forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia

Házi feladat
A diák készítsen rajzot egy lakóhelye közelében növő lágyszárú növény virágjáról. Nevezze
meg a virág részeit.
egyéni munka
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4. óra
Tojás vizsgálata

Tantárgyközi kapcsolat
Biológia, a gerincesek szaporodása.
Fizika, forgósmozgás

Munkavédelem
A munkavégzés során a diák óvatosan kezelje a törékeny nyers tojásokat! A sósavat gondosan
kezelje, ha a bőrére fröccsen, folyó vízzel mossa le és jelezze a tanárnak.

Eszköz és anyaglista
Egy laborvizsgálathoz szükséges eszközök és anyagok
Eszközök
Anyagok
Bunsen-égő
2 db tyúktojás
acélháromláb
sósav, 10%-os

hevítőrács
főzőpohár
szike
Petri csésze
hurkapálca
tojáslámpázó készülék vagy erős lámpa

A vizsgálat leírása
Tojás átvilágítása
A vizsgálatot a tanár végzi tojáslámpázó készülék használatával. Figyeld meg, hogy helyezkedik el a sárgája a tojás belsejében! Megtermékenyített tojás esetében jól látható az érhálózat
is, terméketlen bolti tojás esetében a sárgája is csak áttetszőnek látható.
Főtt tojás vizsgálata
1. Forralj vizet Bunsen-égővel egy főzőpohárban.
2. A forrásban levő vízbe óvatosan helyezz egy tyúktojást. Használj egy nagyobb kanalat ehhez a művelethez, ne dobd vagy ejtsd a tojást a pohárba.
3. A tojást hagyd 5 percig forró vízben, utána vedd ki szintén kanál segítségével.
4. Hogyan tudjuk a főtt tojást a nyerstől elkülöníteni anélkül, hogy fel kellene törnünk? Tedd
a megfőtt tojást az asztalra és pörgesd meg. Felülről rátéve a kezed, finom állítsd meg.
Milyen mozgást tapasztalsz?
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A tojás megáll, legfeljebb egy picit billeg
Mi lehet az oka ennek a jelenségnek?
A tojásban levő részek a főzés hatására megszilárdultak és együtt forognak
Ugyanezt a pörgetést és megállítást végezd a nyers tojással.
Milyen mozgást tapasztalsz?
Nehezebben pörög és megállítás után újra elengedve lassan még tovább forog a pörgetés irányában.
Mi lehet az oka ennek a jelenségnek?
A tojásban levő részek sűrűsége eltér, és a sárgája lötyög a fehérjében.
5. Tálca fölött törd fel a főtt tojást a hegyesebb végén és óvatosan kezdd el leszedni a héját.
Keresd meg a légkamrát és írd le mi a szerepe:
levegővel látja el a fejlettebb, de még tojásban levő fiókát
A főtt tojás felszínére egy vékony hártya tapad. Mi lehet a szerepe?
Mechanikai védelmet biztosít a külső fertőzésekkel szemben
5. Szikével hosszanti irányban vágd ketté a tojást és vizsgáld meg a keresztmetszetet. Rajzold
le, milyen képet látsz és nevezd meg a tojás felismerhető részeit. Helyezd el az ábrában a légkamrát is.

forrás: saját fénykép
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Nyers tojás vizsgálata
1. Nagyobb méretű Petri csészében óvatosan üss fel egy tojást és engedd, hogy teljes tartalma
szétterüljön.
2. Keresd meg a tojásban a jégzsinórt és az embriókorongot.
3. A tojásban kétféle fehérje található, az egyik hígabb, a másik sűrűbb. Ha hurkapálcával
megemelgeted, könnyen el tudod különíteni őket.
4. A mellékelt ábrán nevezd meg a nyers tojás részeit, karikázd be a csírakorongot!

jégzsinór
sárgája
O
sűrű fehérje

híg fehérje

Tojáshéj mésztartalmának igazolása
A tojáshéj mésztartalmú képződmény. A mész (kalcium-karbonát) jól reagál sósavval.
1. Tegyük egy Petri csészébe a meghámozott főtt tojás héját. Cseppentő pipettával csepegtessünk 4-5 csepp sósavat a héjra.
2 Írjuk le, mit tapasztalunk!
A tojáshéj, a mésztartalom miatt pezsegni fog
3. Írd a reakció egyenlet alá az egyes anyagok nevét!

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
CaCO3: mész

HCl: sósav

CO2: szén-dioxid

H2O: víz

CaCl2: kálcium-klorid
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések

A baloldali képen fekete rigó kék színű, a jobb oldali képen bíbic barna-foltos tojásai láthatók.
A bíbicek tojása jóval kihegyezettebb, mint a rigóé. Vajon mi a színbeli és alakbeli eltérés
oka?
A bíbic tojásai terepszínűek, mert földön fészkel és sokkal inkább szüksége van az elrejtésre.
Tojásai pedig hegyesebbek, mert így nem tudnak messzire elgurulni a lapos peremű fészekből,
hanem inkább csak egy helyben, a csúcsuk körül forognak.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_rigó#mediaviewer/File:Amselnest_lokilech.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bíbic#mediaviewer/File:Kievitsnest_Vanellus_vanellus%29.jpg

Házi feladat
Kis pohár 10%-os háztartási ecetet önts egy pohárba és helyezz bele egy nyers tojást. Hagyd
állni egy napig. Időnként nézd meg és saját tapasztalataid alapján írd le, mi látható az alábbi
képeken.
A tojás ecetben áztatva. Eleinte
csak kisebb festékdarabok válnak
le a héjáról
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Pezsegve oldódni kezd a meszes
héj.

A héj nagy része leoldódik és feltárul a külső hártya.

A tojás összenyomható, hiányzik
belőle a szilárdságot biztosító
mész.

forrás: saját fényképek
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