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1. óra
Gyomnövények

Tantárgyközi kapcsolatok
rajz, informatika

Emlékeztető
Mi jellemz a gyomnövényekre? Soroljuk fel a legfontosabb jellemező jegyeiket!
-

zavarják a földterület megművelését,
vetés nélkül jelennek meg,
elhasználja a talaj tápanyagtartalmát,
elnyomják a kultúrnövényeket.

1. A pongyola pitypang gyökérzetének vizsgálata
Párban dolgozzatok!

Eszköz és anyaglista
páronként 1-1- virágos gyomnövény (pipacspongyolapitypang)
csipesz

nagyító
pipacs termése páronként 1 -2 db

a.) Tegyétek magatok elé a pongyolapitypangot, és vizsgáld meg a szerveit!
Rajzold le a gyökerét, mi jellemző a szerkezetére?
Egészítsd ki a mondatokat!

A gyökere vastag és karó alakú, főgyökér-ből és oldalgyökér-ből áll.
b.) Vizsgáld meg a pipacs gyökérzetét!
Mi a különbség a két növény gyökérzete között?
A pipacs főgyökere nem vastagodott meg.
2. A pongyolapitypang és a pipacs leveleinek, szárának vizsgálata
Egyéni munka!

Eszköz és anyaglista
pipacs szára levelestől
pongyolapitypang szára, levele

nagyító
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a.) A pongyolapitypang és a pipacs leveleinek jellemzői összekeveredtek! Használd a
szemed és a nagyítód! Döntsd el a látottak alapján, hogy mi az igazság! Rajzold le
mindkét növény levelét! Írd a rajz alá a megfelelő betűket!
a., a levelek lándzsa alakúak, fogas szélűek, b., főérig bemetszettek a levelek, c., alakját tekintve a lándzsa alakú, szőrös, szeldelt, d, a talaj fölött szétterülő levélrózsát fejleszt, e., a
levélerezet elágazó.

pongyola pitypang

a, d, e

pipacs

b, c,

b.) Nagyítóval vizsgáld meg a szárukat, milyen különbséget látsz?
A pipacs szárát apró szőrök borítják.
Milyen szerepet játszanak a növény életében?
Védelmet nyújtanak a rovarok ellen.
3. Figyeld meg a két növény virágát!

Eszköz és anyaglista
almafa virágmodell
pongyolapitypang virága

nagyító
pipacs virága, bimbója

a.) Hasonlítsd össze az almafa és a pipacs virágát, és töltsd ki a táblázatot!

almafa
virága
pipacs

Csészelevelek
száma
5

Sziromlevelek
száma
5

2

4 (2+2)

színe
fehér v.
rózsaszín
piros

jellegzetessége Megporzás
-

rovar

a tövén fekete
folt

rovar

b.) Figyeld meg a pongyolapitypang virágát, és egészítsd ki a mondatokat a látottak
alapján!
kép: saját fotó
c.)
A virágzati tengely fészekszerűen kiszélesedik,
a szélén körben nagy, sárga színű, nyelv alakú, ivar
nélküli virágok vannak. Ezeket zöld pikkelylevelek veszik
körül, melyek két körben helyezkednek el. A külső
kör lehajlik, a belső kör felfelé egyenes, védik a
virágzatot. A nyelves virágokon belül találhatóak
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a termést hozó csöves virágok, melyből az
ivarlevelek csőszerűen kinyúlnak.
Megállapítás:
A virág az ivarlevelek alapján: kétivarú
Csipesz segítségével vegyél ki egy csöves virágot, nevezd meg a részeit!

kép:
4. Rajzold le a növények termését, egészítsd ki a táblázatot!
termés neve:

toktermés

bóbitás kaszattermés

pipacs

pongyola pitypang

a termés rajza

a növény neve
rajzok: saját rajz

5. Vágd ketté keresztben a pipacs toktermését, és rajzold le!

kép:

a

Mit látsz? Több rekeszből áll.
6. Törd el mindkét növény szárát! Fogd meg!
Mit tapasztalsz? Ragad, és fehér színű váladékot lehetett látni.
Magyarázat: Ez a váladék a tejnedv.
Élettartamukat tekintve milyen növények?
pipacs: egynyári, mert élete tavasztól őszig tart.
pongyola pitypang: évelő, mert évről évre újra kihajt.
a

Dr Hortobábyi Tibor-Dr Kiss István-Dr Pál Miklós- Dr.Pócs Tamás- Dr.Simon Tibor: Növénytan 2 (Tankönyvkiadó, Budapest, 1977)
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A pipacs a mákfélék családjába tartozik. A virágszirmokat hasznosítják. A virágokat májusban és júniusban óvatosan begyűjtik, majd gondosan megszárítják. Felhasználják teaforrázatként ( hörghurut ellen), porítva (kapszulában) vagy szirupkészítéshez. A vörös festékanyagot
a cukrászatban hasznosítják, de használják len, selyem, bőr, papír festésére. Tejnedvét és termését nem használják fel, enyhén mérgező.
A pongyola pitypang ismert gyomnövény mindaddig, amíg jobban nem ismerjük. Nagyon sok
jótékony hatása van, inkább gyógynövénynek említhető. Gyökerét, levelét hasznosítják, enyhén kesernyés ízű. Fiatal levelei tavaszi saláták, főzelékek kedvelt növénye.

Házi feladat
Próbáld ki!
A tavaszi virágzás előtt gyűjtött pitypanggyökeret szárazon megtisztítjuk (tehát nem mossuk),
hosszában csíkokra vágjuk, és néhány napig egy levegős, meleg helyen szárítjuk. Ebből a
szárított gyökérből csészénként mintegy 2 teáskanállal hideg vízbe áztatunk egy éjszakára.
Másnap a teát kicsit felforraljuk, leszűrjük, és ebből naponta legalább 3 csészével fogyasztunk. Erősíti a vesét, a májat, a hasnyálmirigyet, a lépet, a beleket és a gyomrot, valamint segít
a méreganyagokat eltávolítani a szervezetből.
2. óra
Gyógynövények

Tantárgyközi kapcsolatok
rajz, informatika, földrajz

Emlékeztető
Fogalmazd meg, hogy mely növényeket soroljuk a gyógynövények közé!
Gyógynövényekhez soroljuk azokat a növényeket, amelyeknek valamelyik részét gyógyászai
célból használjuk.
Hogyan tudjuk csoportosítani a gyógynövényeket termesztésük szerint?
- vadon termő
- termesztett
1. Kamillafőzet készítése

Eszköz és anyaglista
kamilla gyökérzete, szára, levele, virága
víz
éles kés vagy szike

forraló vagy vízmelegítő
csipesz
nagyító

Munkavédelem
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A kísérlet megkezdése előtt figyelmesen olvasd el a kísérlet leírását! Az eszközöket rendeltetésének megfelelően használd!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztala t
Tanári bemutató
1 púpozott teáskanál kamillát adunk egynegyed liter vízhez.
Egy üvegedényben forralok vizet, és teszek bele kamillavirágzatot! Óra közben majd figyeljétek meg, hogy mit éreztek, mi lehet ennek a magyarázata, és ezt az óra végén megbeszéljük!
2. A kamilla gyökérzetének, szárának, levelének vizsgálata
Párban dolgozzatok!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztala t
a.) Vizsgáld meg a növény gyökérzetét, mit lehet megállapítani?
Megállapítás: főgyökérzete van, rövid és barnásszínű, amelyből szinte vízszintesen erednek
az oldalgyökerek.
b.) Vizsgáld meg a szárát, levelét! Nézd meg nagyítóval is ezeket a szerveket!
Vágd ketté éles késsel a szárát, írj igaz állításokat ezekről a szervekről!
Megállapítás:
Szára: üreges, élénkzöld. Lehet ötszögletű vagy hengeres. Helyenként apró szőrőket találunk
rajta.
Megállapítás:
Levelek: szórt állásúak, sallangos levelek (egyszeresen szárnyasan szeldeltek), kis felületűek.
A levelek felületén is találunk fehér színű szőröket.
Mit gondolsz, mi lehet ezeknek a szőröknek a szerepe? Véd az erős napsütéstől.
3. Vizsgáld meg a növény virágát!
Egyéni munka!

Eszköz és anyaglista
kamillanövény virágzata
éles kés

nagyító

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztala
A felépítése melyik ismert növényhez hasonlítható? napraforgó, pongyola pitypang
a.) Nagyítóval vizsgáld meg a virágzatot, vágd ketté és rajzold le!
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b.) Figyeld meg a vacok belsejét! Mit látsz? A vacok belseje üreges.
c.) Szedj ki egy sziromlevelet, figyeld meg az alakját! Milyennek látod?
A sziromlevél alsó szélén csővé nőtt össze, a felső vége nyelvszerű lemezzé nőtt össze.

d.) Vizsgáld meg nagyítóval a termését is! Milyen termésre emlékeztet? kaszattermés
Milyennek látod? Rajzold le!

Kissé hajlott, rajta 3-5 fehére hosszanti barázdák figyelhetők meg, ezeken mirigyszőrök vannak.

4. Az óra elején végzett tanári bemutató megbeszélése
Térjünk vissza az első feladatra!
Mit éreztél? Kellemes illatot.
Mi ennek a magyarázata?
Az illóolaj illatát érezzük, ami melegítés hatására kioldódott a kamillavirágzatból.
Mire lehet használni ezt az eszközt? Gondolkodj! Adj nevet ennek az eszköznek! Találd ki,
hogy mi lehet az eredeti neve!
Az eszköz neve: kamillafésű

Magyarázd meg, hogy miért nem jó kézzel gyűjteni a kamillát?
Tönkretesszük a növényt, nem fog újra kihajtani, ezzel az eszközzel csak a virágot szedjük le

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A görögök az ókorban már női betegségek gyógyítására használták, valószínűleg innen ered
az anyafű elnevezés.
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Tudod-e? A kamilla eredete: elnevezését a görög eredetű chamos (föld) és milos (alma) szavak összetételéből kapta, ami alacsonynövésű, almaillatú cserjét jelent.
Tudod-e?A Kamill férfinév női párja, egyúttal egy gyógynövény neve.
Nézz utána, hogy milyen népies elnevezése van a kamillának!
Orvosi székfű, bubulyka, katóka, pipiske, anyafű, szentivánpipitér, szüzekanyja, anyaméhfű, teafű, piperefű.

Házi feladat
A kamilla gyulladásgátló hatású, belsőleg és külsőleg is. Gyűjtsd össze, hogy milyen formában lehet alkalmazni a kamillát, és mire jó!
Tea: gyomor és bélpanaszok, szélhajtó hatású
Gőzölés: légúti fertőzések, köhögés esetén
Olaj: sebgyógyításra alkalmas
Gargarizálás: száj betegségei esetén az öblögetés a gyulladást csökkenti
Fürdő: kéz-láb- és ülőfürdő a fertőtlenítés szempontjából fontos
Borogatás: gyulladt bőrfelületek esetén
3. óra
Ismert szántóföldi növényeink

Tantárgyközi kapcsolatok
rajz, technika,

Emlékeztető
Miért alkalmas az Alföld a szántóföldi növények termesztésére?
a sok napsütés, a meleg és a jó minőségű talaj
Sorolj fel ismert szántóföldi növényeket! búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa, vadrepce
Az órán párokban dolgozzatok!
1. A kukorica és a napraforgó gyökérzetének összehasonlítása

Eszköz és anyaglista
kukorica gyökérzete
kukorica szárának egy darabja

napraforgó gyökérzete
napraforgó szárának egy darabja

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Készíts vázlatrajzot a kukorica és a napraforgó gyökérzetéről, és fogalmazd meg a
különbséget!
kukorica:
1.kép

napraforgó:
2. kép
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1. kép. saját rajz
2.kép: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2osztaly/az-elo-termeszet-alapism

Különbség: A kukoricának bojtos mellékgyökérzete, a napraforgónak főgyökérzete van.
A kukorica szárához koronagyökerek kapcsolódnak.
Mi a szerepe a kukorica koronagyökereinek? Rögzít, és védi a kidőléstől.
b.) Előttetek van a kukorica és a napraforgó szárának egy darabja. Mi a különbség közöttük? Figyeld meg a keresztmetszetüket is!Tapogasd meg mindkét szár belső részét! Egészíts ki a hiányzó mondatokat!
napraforgó

kukorica

képek: saját fotók

Megállapítás:
a kukorica szára .belül tömött, bütykös, ízekből áll. A napraforgó szára belül üreges, puha,
szivacsos, kívül kemény.
2. Figyeld meg a levelek erezetét, elhelyezkedését!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Mi a különbség a két növény között? Töltsd ki a táblázatot!
Rajzold le a napraforgó és a kukorica levelének erezetét!
rajzold le

Napraforgó levele, erezete

A kukorica levele,erezete

kapcsolódás a szárhoz

szárölelő

erezet

nyéllel kapcsolódik a szárhoz
főeres

alakja

szív alakú

hosszú, kard alakú

mellékeres
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képek: saját rajzok

b.) Simítsd végig az ujjad a napraforgó levelén!
Mit tapasztalsz? A levél érdes tapintású.
3. Hasonlítsd össze a két növény virágzatát!

Eszköz és anyaglista
napraforgó levele

kukorica levele

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Figyeld meg az előtted lévő képeket, és töltsd ki a táblázatot!
1. kép: saját fotó

2. kép: saját fotó

1. kép
Virágzat neve: Torzsavirágzat

2. kép
Virágzat neve: Bugavirágzat

Hogyan nevezzük ezt a virágzatot népiesen?

Milyen virágokból áll? Csak porzós virágokból áll
Jellemzői:
A bugaágak egyes csomóin egy hosszabb
és egy rövidebb nyelű kalászka található.

áll?
népiesen: kukoricacső
Milyen virágokból áll? Termős virágokból.

4. Hasonlítsd össze a két növény termését!

Eszköz és anyaglista
kukorica termése

napraforgó termése

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
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Rajzold le a terméseket, és nevezd meg a részeit! Hogyan nevezzük a terméseket?
Kukorica termése: szemtermés
kép: saját rajz

Napraforgó termése: kaszattermés
Jellemzői: szürke, fehér csíkos, alul hegyes ,felfelé szélesedik könnyen feltörhető a varratok mentén.
Részei:
sziklevél(2 db), melyet a maghéj vesz körül.
termésfal
kép: saját fotó
Hasonlítsd össze a tanultak alapján a két növényt! Töltsd ki a táblázatot!
Szempontok
gyökérzet
szár
levél
virág
termés
megporzás
növénycsoport

Növények
Kukorica
Napraforgó
bojtos gyökérzet, koronamélyre nyúló főgyökérzet
gyökerek
vastag, tömött
magas, kívül kemény, belül
szivacsos
kard alakú, keskeny, szárszív alakú ,érdes
ölelő
bugavirágzat, torzsavirágfészekvirágzat
zat
szemtermés
kaszattermés
szél
rovar
egyszikűek
kétszikűek

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Tudod-e? A kukorica indián neve MA-HIZ, innen jött az angol „maize”, azaz kukorica kifejezés.
A napraforgó megköti a talajba került mérgező anyagokat, és vele együtt ezek is eltávolíthatók a területről , sok vasat tartalmaz.

Házi feladat
Kérd meg anyukádat, hogy készítsetek puliszkát! Recept!
Forralj fel kb. 75 dl vizet, majd amikor már lobog, tegyél bele a25 dkg kukoricadarát. Főzd
körülbelül 20 percig. Ezután vedd le a tűzről, és kevergesd pár percig. A puliszkát nedves
fakanállal válaszd el az edény oldalától. Hagyd még egy kicsit, hogy megszívja magát, majd
borítsd ki az edényből. Megolvasztott vajon pirítsd meg a puliszkadarabokat.
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4. óra
Az Alföldön termesztett növények terméseinek és magvainak vizsgálata

Tantárgyi koncentráció
Rajz, informatika

Emlékeztető
Feladat: A képen látható terméseket csoportosítsd a termésük típusa szerint, és írj egy példát!

kép: https://www.mozaweb.hu/Lecke-BIO-Biologia_9-A_megporzastol_a_termeskepzesig-102470
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a növény neve
uborka
szilva
napraforgó
borsó
kukorica
citrom,
tölgy, bükk
szőlő
paprika

a termés neve
kabak termés
csonthéjas termés
kaszat termés
hüvely termés
szemtermés
citrom termés
makktermés
bogyótermés
felfújt bogyótermés

a termés típusa
húsos termés
húsos termés
felnyíló száraz termés
felnyíló száraz termés
fel nem nyíló száraz termés
húsos termés
fel nem nyíló száraz termés
húsos termés
húsos termés

1. Termések vizsgálata
Egyéni munka!

Eszköz és anyaglista
alma

őszibarack

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Vágj ketté egy almát, hosszirányban, rajzold le a termés szerkezetét!
Jelöld a rajzon a csészeleveleket! Rajzold mellé az őszibarack termését is a részek nevével!
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a termés neve: almatermés
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a termés neve: csonthéjas termés

saját rajzok
A rajz alapján válaszolj a kérdésekre!
Milyen termésnek nevezzük az almatermést? áltermés
Milyen virágrészekből fejlődik ki? - a termőn kívül a vacok és a csészelevél is részt vesz.
Milyen növényi részből fejlődik az őszibarack termése? A termőből.
Hogyan nevezzük az ilyen termést? Valódi termés.
Mit tartalmaz a termés? A termés tartalmazza az új egyed létrehozásához szükséges magot.
2. A babszem és a kukorica szemtermésének összehasonlítása

Eszköz és anyaglista
vízbe áztatott babszem, és kukorica szemtermése mindenkinek

kézi nagyító

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Vágj ketté egy babszemet, próbálj meg kettévágni egy kukoricaszemet! Mit tapasztalsz?
A bab esetében a termésfal elválik a maghéjtól.
A kukoricánál a termésfal és a maghéj összenőtt, nem választható el.
a.) Rajzold le vázlatosan a bab és a kukorica termését, mit állapítasz meg?

kép: saját rajz

Megállapítás:
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A kukoricánál a mag legnagyobb részét táplálószövet tölti ki . A bab nem a tápláló szövetében, hanem a mag szikleveleiben raktározza tartalék tápanyagait.
Mi a táplálószövet feladata?
Raktározza a tápanyagot, ami a csírázáshoz szükséges.
3. A víz szerepe csírázáskor

Eszköz és anyaglista
kémcső
hurkapálca
kémcsőállvány
zsineg

víz
mustármag
egy kis súly a hurkapálca végére

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Tanári bemutató! A kísérletet előtte való nap el kell végezni!
a.) Bizonyítsuk be, hogy a csírázáshoz szükséges a víz. Mi történik a magokkal, ha azokat vízbe tesszük?
Egy kémcsőbe állíts hurkapálcát. Töltsd meg a kémcsövet háromnegyed részig mustármaggal,
majd önts rá vizet! A kémcsövet tedd egy kémcsőállványba!
A hurkapálca kiálló végéhez erősíts egy kis súlyt zsineggel, ezután fordítsd meg óvatosan a
kémcsövet.
Mi történik? Kiszóródnak a kémcsőből a magok.
Mi ennek az oka? A száraz magnak időre van szüksége, hogy a vizet felvegye.
Most figyeld meg a korábban előkészített kísérletet! Előkészített kísérlet bemutatója.
Mi történik, ha megfordítom a kémcsövet? Nem esnek ki a magok.
Mi lehet ennek az oka?A száraz magok felvették a vizet a környezetből, megnagyobbodtak,
és a hurkapálca ezáltal a magok közé szorul a fellépő feszítőerő miatt. A mag feszítő ereje
miatt az üveg el is törhet.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Tudod-e, hogy az állatok hogy terjeszti a magvakat?
Az elefánttrágya a csírák számára tökéletes élettér – néhány héten belül ki is sarjadnak. Az
elefántok által „elvetett” magokról növő fák gyakran szabályos sorokat alkotnak, és jelzik az
állatok útvonalak.
A növények feltűnő magvai csábítják a madarakat pl.a skarlátvörös szín leghalványabb felvillanása arra ösztönöznek, hogy kóstolják meg a csábító,és ízletes gyümölcsöt.

Házi feladat
- Végezd el a következő kísérletet, és gondolkodj azon, hogy ez mit bizonyít!
Tegyél Petri-csészébe itatós papaírt vízzel jól átitatva. A közepébe tegyél 10-12 db almamagot. Az almamagok köré koncentrikus körökben pedig tegyél mustármagot. Az első kör közel
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legyen a mustármaghoz. a többi kör pedig 1-2 cm távolságra helyen egymástól. Várj néhány
napot. Mit tapasztalsz?
Az almamagoktól távolabb gyorsabban csíráznak a mustármagok.
Mit bizonyít? Az almamag csírázásgátló anyagot tartalmaz, ezért lassabban csíráznak ki a
közelében lévő magok.
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