
BIOLOGIA 

Praca zadana dla uczniów klasy VI – realizacja 06.04.2020r. do 17.04.2020r. 

 

 Przegląd i znaczenie płazów.    
(Zajęcia online wtorek 16.04.2020r.; 9.00-10.00)   

Link dostępu: https://meetingsemea6.webex.com/meet/kolomanska.joanna 

Treści nauczania: 

• zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów 

• charakterystyka płazów beznogich, ogoniastych i bezogonowych 

• gatunki płazów żyjących w Polsce  

• znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka 

• sposoby ochrony płazów 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 97-102 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 82-84. 

Chętni uczniowie mogą wykonać prezentację multimedialną – Przegląd płazów żyjących w Polsce 

Notatka:  

• Grupy płazów: 

- ogoniaste, 

- bezogonowe, 

- beznogie. 

• Znaczenie płazów: 

- są ważnym ogniwem wielu łańcuchów pokarmowych, 

- niszczą owady będące szkodnikami, 

- są wykorzystywane w celach konsumpcyjnych, 

- mogą służyć jako wskaźnik czystości środowiska. 

• Ochrona płazów polega na: 

- dbaniu o zbiorniki wodne, 

- ochronie gatunkowej. 

 

 Gady – kręgowce, które opanowały ląd. 

(Zajęcia online wtorek 16.04.2020r.; 9.00-10.00)    

Link dostępu: https://meetingsemea6.webex.com/meet/kolomanska.joanna 

Treści nauczania: 

• środowisko życia gadów, 

• przystosowania gadów do życia na lądzie, 

• zmiennocieplność gadów, 

• rozmnażanie i rozwój gadów. 



Notatka: 

Cechy charakterystyczne gadów 

• Gady są w pełni przystosowane do życia na lądzie. Składają jaja na lądzie, oddychają płucami, 

a ich skóra nie przepuszcza wody, jest pokryta łuskami lub tarczkami. 

• Skóra gadów jest nieprzepuszczalna, szorstka, gruba i mocna, pokryta często łuskami lub 

tarczkami rogowymi lub pancerzem. W skórze nie występują gruczoły śluzowe. 

• Są to zwierzęta zmiennocieplne, co oznacza, że ich aktywność jest uzależniona od 

temperatury otoczenia. 

• Gady oddychają płucami.   

• Są to zwierzęta jajorodne lub żyworodne, które nie przechodzą, w odróżnieniu od płazów, 

przeobrażenia ze stanu larwalnego.  

• Jaja gadów są otoczone twardą lub skórzastą skorupką, mają dobrze rozwinięte błony 

płodowe, co oznacza, że rozwój zarodków nie jest tak uzależniony od wody, jak w przypadku 

płazów. Wszystkie jaja są składane na lądzie. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 103-106. 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 85-88. 

Proszę o rozwiązanie zadań zadanych z zeszytu ćwiczeń i odesłanie ich  

w dowolnej postaci (np. pliku pdf, zdjęcia) na mój adres mailowy podany na stronie szkoły:  

 str. 82-88 (ćwiczeniówka) do dnia 17 kwietnia  

 


