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1. óra
A növények felépítése

Környezetismeret

gyűjtött egyszikű és kétszikű növények
egyszerű és összetett levelek

magok: bab, kukorica, borsó, búza, tölgy
nagyító, csipesz, kés

Egymás testi épségére figyeljetek!

Az eszközöket csak rendeltetésszerűen használjátok!

1. feladat: Egyszikű és kétszikű növények tanulmányozása. Az ábrák segítségével
sorold fel az egyszikű és a kétszikű növények tulajdonságait!

1. ábra

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Természetismeret 5.

–4–

Növénytan

Növényi
részek

Egyszikűek

Kétszikűek

Virág

egynemű virág lepellevelekkel

kétkörű virág csészével és pártával

Szár

nem elágazó szár

elágazó szár

Levél

egyszerű levél párhuzamos
levélerezettel

összetett levél hálózatos
levélerezettel

Gyökér

bojtos mellékgyökérzet

főgyökérzet

2. feladat: Gyűjtött növények csoportosítása. Tulajdonságai alapján melyik egyszikű és
melyik kétszikű növény! Rajzolj!
Különböző tavaszi egy- és kétszikű növényeket kell gyűjteni melyeken egyértelműen felismerhetőek a megkülönböztető jegyek!
Pl.: Egyszikű: tulipán, gyöngyvirág
Kétszikű: ibolya, boglárka
3. feladat: Növényi magok vizsgálata. Vizsgáljátok meg az alábbi, előzetesen vízben
áztatott növények magjait, majd írjátok őket a megfelelő helyre! Figyeljetek a
sziklevelek számára, amelyiket tudjátok, vágjátok ketté: bab, borsó, búza, kukorica,
tölgy!
egyszikű:búza, kukorica
kétszikű:bab, borsó, tölgy
a. Válassz ki egy egyszikű és egy kétszikű magot és rajzold le!
Egyszikű

Kétszikű

2. ábra

3. ábra

A magokat legjobb frissen vizsgálni, amennyiben szárazról van szó, jó előtte vízbe áztatni!
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4. feladat: Egyszerű és összetett levelek. A gyűjtött levelekből válogassátok szét az
egyszerű és az összetett leveleket! Ügyelve a levél erezetére is, rajzolj egyet-egyet
mindhárom oszlopba, és írd a rajzod alá, a faj nevét!
Egyszerű levél

Faj:

Összetett levél

4. ábra

5. ábra

kukorica

Faj:kocsánytalan tölgy

Egyszikű

Kétszikű

6. ábra

Faj:

vadgesztenye
Kétszikű

Érdemes nagyobb méretű jól megkülönböztethető leveleket gyűjteni ehhez a feladathoz!
egyszerű: juhar, nyár, szil, ostorfa, platán
összetett: kőris, zöld juhar

A fenyők, a tuják, a boróka és még sok más növény a nyitvatermők közé tartozik, ezek a
növények nem egy és nem kettő, hanem sok sziklevéllel rendelkeznek.
A legidősebb fák a kelet-kaliforniai Fehér Hegyekben élő simatűjű szálkásfenyők között
találhatóak. Egyikük, a Matuzsálem-fa 4844 éves korával a ma ismert legidősebb élőlény. A
fa életkorát egy vékony szondával állapították meg, melyet befúrtak a fa törzsének közepéig,
majd a közepéből kihúzott ceruzavékonyságú hengeren megszámolták az évgyűrűket. Ettől az
eljárástól nem károsodik a növény, mert a fenyőgyanta hamar eltömíti a lyukat.

Otthon ültess babot! Figyeld meg a csírázás folyamatát! Naponta jegyezd fel a változásokat!
A bab csírázásának környezeti feltételeit te magad is megvizsgálhatod, ha egyszerre ültetsz
több babot, melyeket különböző hatásoknak teszel ki. A hőmérsékleti igény vizsgálatához
egyet szobahőmérsékleten, egyet pedig hűtőben csíráztass! A fényigény vizsgálatához egyet
helyezz az ablakba, egyet pedig sötét helyre. Tapasztalataidat írd le!
A csírázás során a 3. nap körül először a gyököcske bújik elő, ezt követi a rügyecske a 6-7.
napon, rajta a két sziklevéllel, majd a két lomblevéllel, melyek a 10 nap körül válnak
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láthatóvá. Hideg környezetben, hűtőben a csírázás nagyon lassan, vagy egyáltalán nem indul
meg. A fény nem befolyásolta a csírázást, de amelyik sötétben volt, az fehér színű és törékeny
lett.
2. óra
A növények anyagszállítása

Környezetismeret

nagyító, csipesz, ételfesték,
sztereomikroszkóp

szárzeller, répa, cékla

Egymás testi épségére ügyeljetek!

Az eszközöket csak rendeltetésszerűen
használjátok!

1. feladat: Szállítónyalábok vizsgálata.
a. Egy napig ételfestékes vízben álltak az alábbi zellerszárak.
A kísérlethez a szárzeller-csomó belső, húsosabb szárleveleit használjuk. A szárzellert a
kísérlet előtt egy-két nappal állítsuk gyökér felőli, vastagabb végével lefele piros vagy kék
színű ételfestékes vízbe!
b. Vágjatok egy szeletet a zeller szárából, majd vizsgáljátok meg sztereo mikroszkóp alatt!
Rajzoljátok le a látottakat, ügyelve az elszíneződött szállítónyalábok elhelyezkedésére!

7. ábra
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c. A maradék zellerszárat hosszában is vágjátok ketté, és próbáljátok meg az elszíneződött
szálakat csipesszel kiszedni! Mit gondoltok melyik szállítónyaláb típus színeződött el, és
miért?
A vizet a farész szívja fel, így a gyakorlat idejére a farész rostjai jól kivehetőek lesznek a
növényben.

8. ábra

2.

feladat: Gyökértípusok. Nevezd meg az alábbi gyökértípusokat, és írd oda, hogy milyen
feladat ellátására alakultak ilyenné!

9. ábra

ábra

gyökértípus

feladat

A

főgyökérzet

kapaszkodás, rögzítés, tápanyagfelvétel

B

bojtos mellékgyökérzet

kapaszkodás, rögzítés, tápanyagfelvétel

C

kapaszkodó léggyökér

kapaszkodás, rögzítés,

D

karógyökér

tápanyag raktározás

E

gyökérgumók

tápanyag raktározás

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Természetismeret 5.

3.

–8–

Növénytan

feladat: Raktározó gyökerek vizsgálata. Vágjatok keresztbe egy céklát, és egy
sárgarépát!

10. ábra

11. ábra

a.) Milyen hasonlóságot fedeztek fel a gyökér belsejében?
Körkörös elhelyezkedésű képződmény figyelhető meg mindkettőben.
b.) Vajon mik azok a körkörös képződmények a keresztmetszetükön?
Szállítónyalábok
c.) Mivel magyarázható a jelenlétük?
A karógyökér tápanyagraktár, fokozott jelenlétük gyors növekedésükkel magyarázható.

A zab gyökérszövedékét, ha szétbogozva egymás mellé helyeznénk egyvonalban, hossza
meghaladná a 600 kilométert. Mit gondolsz, miért szükséges ez a hatalmas gyökérzet?
A húsevő növények, mint a harmatfű, a kancsókák, a Vénusz-légycsapója általában olyan
helyeken nőnek, ahol a talajban kevés a nitrogén. Ezt az állatokból pótolják, míg a többi
tápanyagot a többi növényhez hasonlóan, a fotoszintézissel biztosítják.
Vannak olyan növények, melyek nem tartalmaznak semennyi zöld színanyagot, így nem is
képesek a fény segítségével tápanyagaik előállítására. Ezek a növények mind paraziták, más
növények tápanyagát szívják el. Ilyenek a hazánkban is élő aranka fajok, a szádorok, a
vicsorgó vagy a madárfészekkosbor.

Színezz virágot! Szerezz be egy vágott fehér szegfüvet, majd keverj a vázájában ételfestékből
neked tetsző színt, állítsd bele. Másnap nézd meg a változást, tapasztalataidat írd le.
A szegfű fehér szirmaiban az ételfesték színei halványan láthatóvá válnak.
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3. óra
A növények szaporodása

Környezetismeret

erdei pajzsika levelei, gyümölcsfa virág
pollenpor

fénymikroszkóp, nagyító, ecset
tárgylemez, fedőlemez, desztillált víz,
cseppentő

Egymás testi épségére ügyeljetek!

Az eszközöket csak rendeltetésszerűen
használjátok!

1.

feladat: Spóravizsgálat. Az alacsonyabb rendű növények szaporító képletei a spórák.
Miközben a tanulók maguk vizsgálják a növényeket, a projektor és a számítógéphez
csatlakoztatható kamera segítségével mutassuk be és magyarázzuk el, hogy mit láthatnak
a diákok. Mohák esetében a spóratartó nyél és spóratartó tok, páfrányoknál pedig a
szóruszok és sporangiumok.
a) Nagyító segítségével vizsgáljátok meg és rajzoljátok le a moha és az erdei pajzsika
spóratartó részeit!
moha

erdei pajzsika

12. ábra

13. ábra
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b) Csipesz segítségével boncoljátok ki a spórákat egy tárgylemezre, cseppentsetek rá
desztillált vizet, majd fedjétek le fedőlemezzel! Az így elkészített preparátumot
vizsgáljátok fénymikroszkóp alatt!
moha

erdei pajzsika

14. ábra

15. ábra

Ugyanazon a nagyításon nézve melyik növénynek nagyobbak a spórái?
Fajtól függően, a mohák spórái általában kisebbek a páfrányokétól.
2.

feladat: Virágvizsgálat. Csipesz segítségével szedjetek darabjaira egy virágot, ügyelve
arra, hogy minden rész egészben maradjon. A látottak alapján nevezzétek meg az ábra
részeit és írjátok oda, hogy az általatok vizsgált növényfajnak melyikből mennyi van!

Begyűjtött fajtól függ.

16. ábra
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feladat: Pollenvizsgálat. Egy tárgylemezre juttassatok ecsettel pollent! Egy csepp vizet
cseppentsetek rá, majd fedőlemezzel fedjétek le! Rakjátok fénymikroszkóp alá!
a) Mekkora a nagyítás? 200-szoros
b) Hány féle pollent tudtok összeszámolni?

17. ábra

500x-os nagyítás alatt így néznek ki különböző növények pollenjei.

A pollenek igen tartós anyagból készülnek, így hosszú évezredeken keresztül is képes
megmaradni. Segítségükkel a palinológusok meg tudják állapítani, hogy az adott területen
milyen növények fordultak elő a történelem előtti időkben.
Az orchideák magja nagyon apró, porszerű, így nem csoda, hogy egy orchideatermésben akár
több millió apró mag is lehet, amelyeket a szél könnyen felkap. A legnagyobb magvú növény
a Seychell-szigeteken honos tengerikókusz-pálma, melynek magja akár a 20 kg-ot is elérheti.

Nevezz meg legalább 2 kétlaki növényfajt!
Fűz fajok, boróka, tiszafa.
Járj utána, hogy a méz színe és pollentartalma között mi az összefüggés!
Minél több pollent tartalmaz egy méz, annál sötétebb.
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4. óra
Növényi módosulások

Környezetismeret

vöröshagyma, csipesz, fénymikroszkóp
friss fűszernövények, dörzsmozsár
sztereomikroszkóp

Egymás testi épségére figyeljetek!

1.

tárgylemez, fedőlemez, cseppentő, desztillált
víz
csalán, ragadós galaj, muskátli

Az eszközöket csak rendeltetésszerűen
használjátok!

feladat: Oxalát-kristályok vizsgálata vöröshagyma nyúzatban. Csipesz és olló
segítségével vegyetek egy kicsiny mintát a vöröshagyma vöröses színű hártyás
burokleveléből! A mintát helyezzétek tárgylemezre, cseppentővel cseppentsetek rá egy
csepp vizet, majd fedjétek le fedőlemezzel. Fénymikroszkóp alatt vizsgáljátok meg!
Miután sikerült a mikroszkóppal élesre állni, és megtaláltátok a sejtek belsejében a
kristályokat, rajzoljátok le, hogy mit láttok!

18. ábra

a) Mekkora nagyítású a kép?
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Minimum 200X nagyítás javasolt.
2.

feladat: Növényi szőrök vizsgálata. Sztereomikroszkóp alatt vizsgáljátok meg az alábbi
növényeket: csalán, ragadós galaj, muskátli. Keressetek különböző szőrtípusokat.
Melyiknek mi lehet a szerepe? Rajzoljátok le a látottakat!
faj

kép

szőrtípus

feladat

csalánszőr
hangyasavat és
hisztamint
tartalmazó
módosult
mirigyszőr

csalán

Védekezés.

19. ábra

Az állatok
szőrébe
kapaszkodva
kapaszkodószőr
a növény
terjesztésében
játszik
szerepet.

ragadós
galaj

2015. ábra

muskátli

mirigyszőr

illatanyagok
raktározása

21. ábra

a) Mi történik csaláncsípés esetén?
Bőrirritációt kiváltó anyagok kerülnek a bőrünk alá. A szőrök nyílként viselkedve juttatják
a bőr alá a vegyületeket.
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3. feladat: Növényi módosulások. Nevezd meg az alábbi növényi módosulásokat, és
sorold fel a funkciójukat is!
Kép

Módosulás neve

Módosulás szerepe

tövis

védelem

kacs

kapaszkodás

hagyma

raktározás

levélcsapda

tápanyagfelvétel

pozsgás levél

víz raktározás

2216. ábra

23. ábra

17. ábra

18. ábra

26. ábra
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4. feladat: Illóolajok vizsgálata. Az asztalon találtok különböző gyógynövényeket.
Válasszatok egyet, dörzsmozsárban törjétek össze, majd szagoljátok meg! Próbáljátok
őket társaitokkal is felismertetni! Soroljatok fel minél több illóolajat tartalmazó
növényeket!
Illóolajat tartalmazó növényfajok:
Narancshéj, rozmaring, citromfű stb. Érdemes a növényeket frissem beszerezni.

19. ábra

A vesekő képződés igen gyakori betegség, amikor a vizeletben különböző anyagok
kikristályosodnak. Az egyik leggyakoribb vesekő képző anyag az oxalát, mely az egyik
leggyakoribb zárványképző anyag. Vesekőképződésre hajlamos személyeknek ezért az alábbi
magas oxalát tartalmú növények fogyasztása nem javasolt: sóska, spenót, cékla, rebarbara,
kakaó, ribiszke és a málna.
Vajon mi annak a magyarázata, hogy bár a gyógy- és fűszernövényeket kiszárítják, de ennek
ellenére az aromájuk és hatóanyagaik megmaradnak? Szárítás során csak a víz távozik el.

Járjatok utána, mire valók az alábbi gyógynövények: kakukkfű, levendula, menta
kakukkfű: étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó
levendula: A virágból készült teát nyugtatószerként, valamint gyomor- és bélpanaszok ellen
használják. Fokozza az epeműködést.
menta: görcsoldó, nyugtató, összehúzó
Vizsgáljátok meg otthon a szobanövényeiteket! Melynek milyen módosulásait vélitek
felfedezni?
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