
KORZONKI W GÓRĘ? KORZONKI 
W DÓŁ? 

CZYLI JAK TO JEST NAPRAWDĘ...



Czy zastanawialiście się kiedyś, po co roślinom liście? 

• Liście służą roślinom do pochłaniania światła słonecznego. Energia
zawarta w tym świetle pozwala roślinom budować wiele substancji
potrzebnych im do życia - na przykład celulozę, która chroni każdą
komórkę, lub skrobię, czyli zapas żywności.

• Liście pochłaniają również dwutlenek węgla – gaz, który znajduje się
w powietrzu. Każda roślina zamienia dwutlenek węgla w cukry
(węglowodany), które później wykorzystuje do życia. W ciągu roku,
liście średniego drzewa pochłaniają około 450 kilogramów
dwutlenku węgla!



Rośliny oprócz liści mają również korzenie

• Korzenie przytwierdzają roślinę do 
podłoża, aby się nie przewróciła – np. 
gdy wieje wiatr.

• Korzenie pobierają również z gleby 
wodę i rozpuszczone w niej minerały.

• Nieraz pełnią funkcję magazynu –
gromadzą skrobię, by wykorzystać ją 
później. Tak robią np. ziemniaki.

• Rośliny wykorzystując energię 
świetlna, z dwutlenku węgla i 
pobranej z gleby wody same 
produkują dla siebie jedzenie. 

Mówimy, że są samożywne. 



Skąd roślina wie, gdzie jest góra, gdzie dół? 

Ale czy korzenie zawsze rosną w dół, a

łodygi z liśćmi do góry?

A może będziemy potrafili ją zmylić?

Przekonajmy się!

Zaczynamy!



Do wykonania doświadczenia potrzebne są:

• 5 ziaren fasoli

• 5 słoików

• 3 gaziki opatrunkowe (może być kawałek bandaża)

• 2 gumki recepturki

• Kawałek drucika (musi być łatwy do wygięcia)

• Woda

• Nawóz do roślin (jeśli nie masz – nie jest konieczny)

• Flamaster 



Zaczynamy doświadczenie

Przygotujemy miejsca, w którym będą rosły nasze fasolki:

. Ponumerujcie słoiki od 1 do 51

2. Do każdego słoika wlejcie wodę – prawie do poziomu zakrętki.

3. Na wierzch słoików nr 1 i 2 nałóżcie gaziki w ten sposób,

aby w środku było wgłębienie – gaziki muszą być zanurzone w wodzie.

4 . Załóżcie wokół nich gumki recepturki, aby gaziki były stabilne.

Teraz możemy „zasiać” fasolki:

1 . Na gaziki w słoikach nr 1 i 2 połóżcie po 1 ziarenku fasoli na płaskim

szerszym boku tak, aby ziarenka dotykały wody. Fasolkę w słoiku nr 1 przykryjcie od góry gazikiem.

(Rysunek 1.)

(Rysunek 1.)



2. Z drucika zróbcie pętelkę tak, aby można było wsadzić w 
nią fasolkę pionowo. Okręćcie drucik z tą fasolką wokół słoika  
nr 3 – pamiętajcie, aby fasolka dotykała wody. (rysunek 2)

3. Z drucika zróbcie kolejną pętelkę tak, aby można było położyć na niej fasolkę 
krawędzią do dołu (oczko do góry). Okręćcie drucik z tą fasolką wokół słoika nr 4 –
pamiętajcie,  aby fasolka dotykała wody. (rysunek 3)

4. Z drucika zróbcie kolejną pętelkę tak, aby można było położyć na niej
fasolkę krawędzią do góry (oczko do dołu). Okręćcie drucik z tą fasolką wokół 
słoika nr 5 – pamiętajcie, aby fasolka dotykała wody. (rysunek 4)

5. Słoików nie wolno zakręcać!

6. Pamiętajcie, że fasolki muszą cały czas dotykać wody – nie mogą wyschnąć; 
muszą też stać blisko okna (najlepiej na parapecie),  aby miały dostęp do światła.

7. Jeśli chcecie, aby ładnie urosły, możecie dodać do każdego słoika po 1 kropli nawozu dla roślin.

8. Bądźcie cierpliwi – fasolka potrzebuje kilka dni (4-6), aby wyrosnąć.

9. Obserwujcie, po ilu dniach wszystkie fasolki wypuściły korzonki.

10. Po ilu dniach pojawiła się łodyżka? 

11. Co wyrosło najpierw – korzeń  czy łodyżka? 

(rysunek 2)

(rysunek 3)

(rysunek 5)

(rysunek 4)

Fasolka nr 1 ma dodatkową rolę do spełnienia:

1. Kiedy fasolka nr 1 będzie już miała korzonek i, delikatnie zdejmijcie gumkę, podnieście oba gaziki i odwróćcie fasolkę
”do góry nogami” – tak, aby łodyżka była zanurzona w wodzie, a korzonek był na górze. Gaziki umocujcie gumką wokół
słoika.(rysunek 5)

2. Odwracajcie tę fasolkę w taki sam sposób co 2 dni – aby korzonek i łodyżka były na zmianę zanurzone w wodzie.



Przyjrzyjmy się wynikom…

• Po ilu dniach wykiełkowały Wasze rośliny? 

• Czy wszystkie fasolki wykiełkowały? 

• Czy któraś z roślinek rosła szybciej niż pozostałe? 

• Czy przekręcana roślina rosła tak samo szybko jak pozostałe?
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