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KONSPEKT ZAJĘĆ 

 

 

 

szkoła podstawowa 

 

Temat: Podróż do wnętrza komórki. 

 

Cele warsztatów:  

 

- uczestnik zna podstawowe elementy budowy komórki roślinnej, 

- uczestnik zna podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki roślinnej, 

 

Metody:  

 pogadanka,  

 opowiadanie, 

 happening. 

 

Środki dydaktyczne:  

 kartki A4 (dla każdego uczestnika),  

 zdjęcia organelli komórkowych (dla każdego uczestnika),  

 stroje i atrybuty dla prowadzących wcielających się w poszczególne organella.  

 

Tok zajęć: 

 

I. Faza wprowadzająca 

 

 Prowadzący wprowadza uczestników w tematykę zajęć, informując, iż każdy z nich widział 

rośliny w wersji makroskopowej, dlatego teraz będą mieć okazję, by zobaczyć, co znajduje się we 

wnętrzu pojedynczej komórki roślinnej. 

 Prowadzący prosi, by uczniowie dobrali się w pary i wręcza kartkę papieru, na której uczestnicy 

będą przyklejać zebrane organella.  

 

II. Faza realizacyjna 

 

 Prowadzący kieruje uczestników do osoby wcielającej się w jądro komórkowe, która ubrana jest w 

strój generała/dyrektora i sprawuje pieczę nad wszelkimi procesami, które mają miejsce w 

komórce. Osoba wcielająca się w jądro komórkowe zapoznaje uczestników, z funkcjami, jakie 

pełni, po czym wręcza uczestnikom zapisaną kartkę, która zawiera „przepis” na białko. Na koniec 

uczestnicy otrzymują ilustrację tegoż organellum.  



 Po trafieniu uczestników do rybosomu, osoba wcielająca się w to organellum przedstawia funkcje, 

jakie pełni, po czym syntezuje białko, co odbywa się zgodnie z instrukcją pochodzącą od jądra 

komórkowego. W konsekwencji uczestnicy otrzymują zmiętą (kreatywnie) kulkę papieru 

imitującą białko oraz ilustrację przedstawiającą rybosom. 

 Uczestnicy, trafiając do aparatu Golgiego, spotykają tam dwie osoby, które kolejno wcielają się w 

część cis i część trans tego organellum. Osoba wcielająca się w część cis zapoznaje uczestnika z 

pełniącymi przez siebie funkcjami, a następnie wspólnie dokonują modyfikacji białka poprzez np. 

„doklejenie cukru”, czyli przyczepienie fragmentu kolorowego papieru. Następnie uczestnik trafia 

na „pocztę” a więc podchodzi do części trans, po czym wraz z osobą wcielającą się w to 

organellum, dokonuje pakowania białek, które pójdą na eksport. Za wykonanie zadania uczestnik 

otrzymuje ilustrację aparatu Golgiego do przyklejenia na kartkę. 

 Uczestnicy, którzy trafiają do osoby wcielającej się w chloroplast, zostają zapoznani z funkcją, 

jaką pełni to organellum. Na stanowisku znajdują się: lampka i woda, a także cukierki lub kostki 

cukru (glukoza), co wskazuje na substraty i jeden z produktów procesu fotosyntezy. Po wizycie 

uczestnicy otrzymują ilustrację przedstawiającą chloroplast. 

 Gdy uczestnicy natrafią na osobę w kombinezonie sprzątacza, która zamiata śmieci w sali, 

zapoznani zostają z organellum, jakim jest wakuola, a także funkcjami, jakie pełni. Gdy uczniowie 

pomogą posprzątać śmieci, w nagrodę dostają ilustrację z wakuolą. 

 Po trafieniu przez uczestników do mitochondrium, uczestnicy zostają poinformowani o funkcji, 

jaką pełni, po czym przekazują osobie wcielającej się w to organellum cukierki. Dzięki temu może 

ona wytworzyć ATP – ilustruje to przykładem młynka lub dynamo, następnie daje uczestnikom 

przedmiot będący „alegorią” ATP, które dostarcza energii do pracy dla innych organelli 

komórkowych. Zadaniem uczniów jest zanieść ATP do jądra komórkowego, za co otrzymują 

ilustrację przedstawiającą mitochondrium.  

 Podczas wizyty przy stanowisku dla siateczki śródplazmatycznej uczestnicy dowiadują się o tym, 

iż może występować razem z rybosomami (szorstka) lub bez (gładka), po czym zapoznani zostają 

z funkcjami, jakie pełni każda z nich. Uczestnicy otrzymują ilustrację tego organellum. 

 

III. Faza podsumowująca 

 

 Uczestnicy sprawdzają, czy udało im się skompletować wszystkie elementy komórki roślinnej.  

 Prowadzący odpowiada na ewentualne pytania uczestników.  


