
BUDOWA
DRZEWA



W pakiecie znajdują się:
 

Plansze edukacyjne:
budowa drzewa,  budowa liścia, budowa pnia.

 
Plansze do uzupełnienia (wersja kolorowa 

oraz trudniejsza, bez kolorów):
budowa drzewa, budowa liścia, budowa pnia. 

 
Elementy do wycięcia.

 
Plansze informacyjne:

liść, gałęzie, konary, pień, korzeń.
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LIŚĆ

Organ roślinny, element budowy części
osiowej (pędowej) roślin telomowych.

Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego
powodu mają zwykle dużą powierzchnię

umożliwiającą pochłanianie
odpowiedniej ilości promieniowania

słonecznego. Poza tym liście biorą
udział w transpiracji, gutacji i wymianie

gazowej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99d_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_telomowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Absorpcja_(optyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transpiracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gutacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiana_gazowa


GAŁĄŹ

Fragment pędu stanowiący boczne
odgałęzienie pnia roślin drzewiastych.

Sposób wzrostu gałęzi ma istotny wpływ
na kształt korony drzewa. Zwykle kąt

nachylenia gałęzi zmienia się od
ostrego w górnej części korony, poprzez
zbliżony do prostego w środkowej części

korony, po opadające gałęzie w dolnej
części. Położenie gałęzi ulega zmianie 

w trakcie ontogenezy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99d_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_drzewiasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_drzewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ontogeneza


Główna część poroża jeleniowatych, 
z której wyrastają odnogi (gałęzie) bądź

łopaty. Inaczej łodyga, tyka

KONAR



Gruba, zdrewniała łodyga drzew.
Powstaje wskutek corocznego

przyrastania na wysokość i na grubość.
U drzewiastych form nagozalążkowych i

dwuliściennych pień zakończony jest
koroną. U nielicznych, drzewiastych

jednoliściennych pień kończy się pąkiem
wierzchołkowym. Na skutek skrócenia

międzywęźli na szczycie pnia powstaje
gęsty pióropusz liści.

PIEŃ

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81odyga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagonasienne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwuli%C5%9Bcienne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_drzewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednoli%C5%9Bcienne


Organ roślinny, część sporofitu, która
dostarcza roślinom wodę i sole

mineralne, przytwierdza rośliny do
podłoża, a u roślin wieloletnich może
pełnić funkcję organu spichrzowego. 

W wyniku przystosowania do warunków
środowiska korzenie poszczególnych

grup ekologicznych roślin pełnią
dodatkowe funkcje.

KORZEŃ

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporofit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sole_mineralne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_spichrzowy

