
Czego potrzebują rośliny, aby mogły rosnąć?

Roślina potrzebuje następujących składników:

• powietrze

• światło

• wodę

• odżywki

• ciepło

Dlaczego potrzebują tych elementów?

Jeśli nasionko nie dostanie wystarczająco dużo ciepła, nie będzie 

kiełkować. Kiełkowanie jest to proces kiedy nasionko zaczyna kwitnąć.

Jeśli roślinie nie dostarcza się wystarczającej ilości światła, 
zacznie wysoko rosnąć i stanie się słaba, ponieważ będzie szukać 
źródło światła. Wtedy, roślina prawdopodobnie zwiędnie. 

Jeśli roślina nie jest podlewana, łodyga stanie się kruchliwa a liście 
zaczną usychać. Ponownie, najprawdopodobniej roślina zwiędnie. 
W takim razie, jakie jest najlepsze miejsce dla zdrowego wzrostu 

rośliny?

Szybkie pytania
1. Jak myślisz, co by się stało gdybyś włożył/a 

roślinkę do zimnej i ciemnej szafki? 

  

 

2. Czym jest kiełkowanie? 

  

 

3. Znajdź  i napisz poniżej słowo, które oznacza, że 
coś jest kruche. 

  

 

4. Jakie byłoby najlepsze miejsce dla zdrowego 
wzrostu rośliny? 
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Odpowiedzi
1. Jak myślisz, co by się stało gdybyś włożył/a 

roślinkę do zimnej i ciemnej szafki? 

Zaakceptuj dowolną odpowiedź odnoszącą się 

do tekstu. Na przykład:  Najprawdopodoniej 

roślinka zwiędłaby, ponieważ jak wiemy, rośliny 

potrzebują światła oraz ciepła.

2. Czym jest kiełkowanie? 
Kiełkowanie jest to proces kiedy nasionko zaczyna 

kwitnąć.

3. Znajdź  i napisz poniżej słowo, które oznacza, że 
coś jest kruche. 

Słabe.

4. Jakie byłoby najlepsze miejsce dla zdrowego 
wzrostu rośliny? 

Zaakceptuj dowolną odpowiedź odnoszącą się do 

tekstu. Na przykład:  Na parapecie z dużą ilością 

wody.


