
Witam, zapraszam do nowego tematu 

Czytamy tekst z podręcznika str 119-124, szczególną uwagę zwracamy na: 

- różnorodność środowisk ptaków 

- stałocieplność ptaków 

- budowę i przystosowania ptaków do lotu 

- rodzaje piór i ich budowę 

- wymianę gazową 

- rozmnażanie i rozwój oraz na opiekę nad potomstwem 

Temat:  Ptaki – zwierzęta zdolne do lotu 

- wymieniam różnorodne siedliska występowania ptaków 

- wskazuję ptaki jako zwierzęta stałocieplne 

- rozpoznaję ptaki wśród innych zwierząt, wskazując ich charakterystyczne cechy 

- rozpoznaję rodzaje piór, omawiam ich budowę 

- omawiam przystosowania ptaków do lotu 

- wykazuję związek istniejący między wymianą gazową a umiejętnością latania 

- wymieniam elementy budowy jaja 

- wyjaśniam proces rozmnażania i rozwój ptaków 

- rozpoznaję ptaki zamieszkujące najbliższą okolicę 

Notatka: ( proszę ją przepisać, temat ten omówię podczas naszego spotkania ) 

1. Cechą charakterystyczna ptaków, na tle innych kręgowców, jest zdolność latania i ciało pokryte 

piórami. 

2. Są stałocieplne tzn mają zdolność utrzymywania stałej temperatury ciała, dzięki temu zamieszkują 

różnorodne środowiska 

3. Cechy przystosowawcze ptaków do lotu 

- kończyny przednie przekształcone w skrzydła  

- obecność piór  

- lekkie ciało 

- aerodynamiczny kształt 

- obecność worków powietrznych połączonych z płucami 

        4. Rodzaje piór 

             - puchowe 

            - pokrywowe 

             - lotki 



             - sterówki 

        5. Rozmnażanie i rozwój 

            - ptaki są jajorodne 

           - samice i samce ( w zależności od gatunku ) wysiadują jaja 

           - z jaj wylegają się młode 

                   Gniazdowniki – ptaki, których pisklęta zostają w gnieździe pod opieką rodziców np. wróbel 

                   Zagniazdowniki – ptaki, których pisklęta po wykluciu opuszczają gniazdo np. kura 

Zadanie do wykonania do środy, 13 maja – bez określenia godziny 

- Utwórz prezentację pokazującą ptaki żyjące w obrębie naszego miasta. ( minimum 10 przykładów )Jeżeli 

ktoś nie może wykonać prezentacji, proszę przesłać  zdjęcia ze stosownymi podpisami. Pracę tę proszę 

wysłać jako pliki w aplikacji Teams wg wzoru: 

Zespół – kanał prace domowe – pliki – plik „Ptaki”. Prezentację lub zdjęcia w word, proszę podpisać swoim 

nazwiskiem 
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