
PRZYRODA 

Praca zadana dla uczniów klasy IV – realizacja 25.05.2020r. do 29.05.2020r. 

 

 Warunki życia na lądzie. 

(Zajęcia online środa 27.05.2020r.; 9.00-10.00)   

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

 

Treści nauczania: 

 czynniki warunkujące życie na lądzie, 

 przystosowania organizmów lądowych do oszczędnego gospodarowania wodą, 

 przystosowania organizmów do zmian temperatury, 

 wpływ wiatru na życie organizmów, 

 wymiana gazowa, 

 dostęp do światła. 

Notatka: 

 Ważnymi czynnikami wpływającymi na życie na lądzie są: temperatura, światło, dostęp do 

wody i pożywienia. 

 Większość organizmów lądowych źle znosi bardzo wysoką i bardzo niską temperaturę. 

 Warunki życia zależą od stref oświetlenia Ziemi. 

 Niektóre organizmy przystosowały się do życia w bardzo trudnych warunkach. 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 177-180 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 108-109. 

Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń i odesłanie ich w dowolnej postaci (np. pliku pdf, 

zdjęcia) na mój adres mailowy podany na stronie szkoły do dnia 2 czerwca 2020r.. 

 

 

 Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki. 

(Zajęcia online środa 27.05.2020r.; 9.00-10.00)   

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

Treści nauczania: 

 znaczenie lasu, 



 budowa lasu, 

 charakterystyka warunków panujących w poszczególnych warstwach lasu, 

 przykładowe organizmy żyjące w poszczególnych warstwach, 

 pospolite grzyby jadalne, 

 zasady zachowywania się w lesie. 

Notatka: 

 Las to zbiorowisko, w którym obok siebie występują drzewa i rośliny zielone ułożone 

warstwowo czyli piętrowo. Poszczególne warstwy różnią się między sobą: roślinami i 

zwierzętami, które tam mieszkają. 

 W warunkach klimatu umiarkowanego lasy najczęściej mają cztery piętra: ściółkę, runo, 

podszyt i korony drzew. 

 
Warstwowa budowa lasu 

Warstwa 
lasu 

Rośliny Zwierzęta Warunki życia 

korony 
drzew 

sosna, świerk, jodła, 
dąb, buk 

zięba, dzięcioł, 
kornik, wiewiórka, 

jastrząb, kuna 

nasłonecznienie – 
duże 
siła wiatru- duża 
wilgotność- mała 

podszyt bez,  jałowiec, 
kalina, młode 

drzewa, malina, 
jeżyna 

dzik, sarna, wilk, 
pająk, zięba, sikora 

nasłonecznienie – 
średnie 
siła wiatru- średnia 
wilgotność- średnia 

runo leśne paprocie, mchy, 
poziomka, konwalia, 

grzyby 

jeż, żaba, ślimak, 
borsuk, żmija, pająk 

nasłonecznienie – 
małe 
siła wiatru- bardzo 
mała 
wilgotność- duża 

ściółka szczątki roślin i 
zwierząt, nasiona 

drzew, grzyby 

żuk, mrówka, ślimak, 
dżdżownica, wij 

nasłonecznienie – 
niewielkie 
siła wiatru- brak 
wilgotność- bardzo 
duża 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 181-186 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 110-112. 

Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń i odesłanie ich w dowolnej postaci (np. pliku pdf, 

zdjęcia) na mój adres mailowy podany na stronie szkoły do dnia 2 czerwca 2020r.. 

 


