
Na dzien 16.04.20 

Klasa 6d 
Temat: Ssaki, przegląd i znaczenie 

1. Gdzie żyją ptaki 

- prawie we wszystkich środowiskach, na wszystkich kontynentach 

- stałocieplność– mogą funkcjonować niezależnie od temperatury otoczenia 

2. Budowa ssaków 

-ogon, włosy, małżowina uszna, powieki, kończyny, pazury 

3. Funkcje skóry: 

- wytwarza włosy, paznokcie, kopyta rogi 

- wydziela łój, pot, mleko 

- warstwa tkanki tłuszczowej pod skórą zabezpiecza przed utratą ciepła, chroni przed 

uszkodzeniami, rezerwacja energetyczna. 

4. Jak oddychają 

Narządem oddechowym są pęcherzykowate płuca, duża powierzchnia wymiany gazowej dostarcza 

odpowiednią ilość tlenu i sprawnie usuwa dwutlenek węgla 

5. Rozmnażanie i rozwój 

Prawie wszystkie są żyworodne, zapłodnienie wewnętrzne, rozwój odbywa się w ciele samicy, 

kończy porodem. 

Ciąża – okres rozwoju ssaków do zapłodnienia do porodu 

łożysko- narząd, który umożliwia wymianę różnych substancji między matką o rozwijającym się 

organizmem. Za pośrednictwem łożyska rozwijający organizm otrzymuje tlen oraz wszystkie 

potrzebne mu składniki odżywcze 

6. Opieka – Karmienie mlekiem, opieka rodziców 

7. ssaki żyjące wodzie- delfin 

ssaki latające- nietoperz 

ssaki żyjące pod ziemią – kret 

ssaki szybko biegające – zebra 

ssaki drapieżne- wydra europejska, tchórz zwyczajny 

8. odżywianie 

roślinożerne, wszystkożerne, mięsożerne- drapieżnicy i padlinożercy 

9. Zęby 

- ssaki drapieżne ostre kły, duże, silne. Zęby trzonowe i przedtrzonowe mają ostre krawędzie 

- ssaki roślinożerne niewielkie kły albo ich nie maja wcale.  Zęby trzonowe i przedtrzonowe duze, 

szerokie, 

10. znaczenie w przyrodzie i dla człowieka 

 

 

klasa 5b 
Temat: Paprotniki 

Paprotniki dzielimy na:  

-paprocie – Pióropusznik Strusi 

-skrzypy- Skrzyp  Polny 

-widłaki- Widłak wroniec 

Paprotniki to: 

− organizmy lądowe 

− nie tworzą kwiatów, nasion 

− rozmnażają się przez zarodniki, organizmy zarodnikowe 

− występują w lasach, ogrodach, miastach 

− występuję przemiana pokoleń(bezpłciowe, płciowe) 

− pokolenie płciowe- rodnia+plemnia 

− pokolenie bezpłciowe- młoda paproć-dorosła paproć z zarodnikami 



Budowa: 

− dojrzały liść 

− młody liść 

− kłącza 

− korzenie 

Zastosowanie: 

-produkują tlen 

− do produkcji leków 

− składnik torfu 

− ognisko łańcucha pokarmowego 

 

 

klasa 5d 
Temat: Nagonasienne (iglaste) 

− rozmnażają się przez wiatr 

− mają zalążki (nieosłonięte nasiona), które nie są niczym okryte 

Należą do nich: 

− krzewy – cis pospolity 

− drzewa- świerk 

Rośliny te są: 

− odporne na niskie temperatury ponieważ liście, które są w postaci igły mają mniejszą 

powierzchnię parowania 

− modrzew na zimę zrzuca liście 

− odporne na suszę (mają głęboko korzenie) 

− jednopienne- na jednym drzewie występuje jednopienny kwiatostan 

Rozmnażanie 

Na jednym drzewie występują kwiatostany męskie i żeńskie. Rośliny wiatropylne ponieważ pyłek 

sosny jest przenoszony przez wiatr  


