
Temat: Życie na łące- lekcja na Teams- 8.06.2020r. 

Podręcznik str.193-197, ćwiczeniówka str.116-117 

Zanim ludzie wycięli większość lasów na terenie naszego kraju, to naturalne zbiorowiska 
trawiaste, czyli łąki występowały tylko w dolinach zalewanych regularnie przez rzeki i na 
wysokich stokach górskich. Drzewa nie mogły tam rosnąć, ponieważ w dolinach niszczyły je 
powodzie, a w górach warstwa gleby była zbyt cienka, aby korzenie mogły odpowiednio 
głęboko w nią wrosnąć. 

Obecnie łąki występują na terenie niemal całej Polski. Nie porastają ponownie lasem głównie 
dlatego, że albo są regularnie koszone na siano, albo wypasa się na nich zwierzęta hodowlane. 
Na łąkach rośnie wielu gatunków traw  i innych roślin zielnych. Trawy szybko zasiedlają nowe 
tereny, gdyż ich korzenie i podziemne łodygi rozrastają się bardzo szeroko. Magazynują też 
wytworzone w liściach składniki pokarmowe, chroniąc je przed zjedzeniem przez 
roślinożerców. Jednocześnie korzenie służą do rozmnażania – w ten sposób trawy budują 
zwartą darń. Zgryzanie trawy przez zwierzęta ani jej koszenie nie niszczy tej rośliny; Przeciwnie 
pobudza ją do lepszego wzrostu. 

Rośliny i zwierzęta łąk 

W Polsce na łąkach żyje wiele różnych roślin. Dostarczają one paszy dla zwierząt hodowlanych 
i dzikich. Można tu spotkać liczne trawy, a także koniczynę, groszek i mniszek. W wilgotnych 
miejscach pojawia się szczaw i jaskry. Takie łąki są koszone raz lub więcej razy w roku. Na 
siedliskach suchych i ubogich (skały, piasek, rumowiska) tworzą się murawy, na których 
wypasa się owce. Wśród owadów należy wymienić pasikoniki i grające wieczorami świerszcze. 
Są także motyle, mrówki, trzmiele oraz wiele różnych pająków. Żyją tu także płazy (np. żaba 
trawna i ropuchy) oraz gady – węże i jaszczurki. Na łąkach gnieżdżą się kuropatwy i przepiórki, 
a pożywienia szukają trznadle, szczygły i myszołowy. Na łąkach można też spotkać niewielkie 
ssaki: myszy, krety i zające. 

 

Praca domowa – wypełnić ćwiczeniówkę str.116-117 

 



Temat: Na polu uprawnym-  lekcja na TEAMS 10.06.2020 

Podręcznik str. 198-201, Ćwiczeniówka str. 118-119 

Wiele lasów zamieniono na pola uprawne. Różnią się one od łąk. Na łąkach jest ogromna 

różnorodność roślin, zaś na danym fragmencie pola uprawia się każdego roku tylko jeden 

gatunek rośliny. Na polu z reguły w kolejnych latach zmienia się uprawę. 

Zagadnienia do zrealizowania na lekcji: 

1.Na polach uprawia się rośliny zbożowe: ozime i jare 

2. Rodzaje zbóż- pszenica, żyto, owies, jęczmień, kukurydza 

3. Rośliny warzywne- ziemniaki, marchew, cebula, kapusta, buraki, pietruszka, seler. 

4. Rośliny oleiste- rzepak, słonecznik, len. 

5. Zagrożenia dla roślin uprawnych- chwasty i szkodniki. 

6.Ochrona roślin uprawnych. 

 

Temat: Podsumowanie działu 7- powtórzenie wiadomości- 15.06.2020 


