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KLASA VI  biologia temat lekcji: PŁAZY ZWIERZĘTA WODNO LĄDOWE 

Przygotowując się do lekcji proszę skorzystać z podręcznika PULS ŻYCIA strona 92-94 

jeżeli ze względów zdrowotnych nie macie takiej możliwości, proszę skorzystać z  

Epodręcznika wpisując taki sam temat jak temat lekcji, oraz skorzystać z dostępnych 

materiałów na youtube  kopiując link .https://www.youtube.com/watch  

Czytając te materiał proszę  zastanowić się i opisać 

1.Dlaczego mówimy że płazy są zwierzętami dwuśrodowiskowymi . 

2.Proszę wymienić trzy cechy płazów które umożliwiają im życie w wodzie i trzy cechy które 

pozwalają im żyć na lądzie   

3.Czytając bajkę o żabie proszę zastanowić się i wymienić 5 błędów, które nie pasują do 

opisu w tej bajce. 

Bajka  

Była sobie mała żabka. Mieszkała na brzegu lasu, nad niewielkim stawem. Miała tu wszystko 

co było jej potrzebne do życia. Mieszkanie, wodę, cieniste miejsca do wypoczywania, 

mnóstwo owadów, które łapała swoim krótkim językiem. Jej ulubionym zajęciem było 

przesiadywanie na liściu babki lancetowatej i obserwowanie otoczenia. 

Pewnego dnia była nieostrożna: zapatrzyła się na śmigające nad wodą gołębie i zaczęła 

marzyć. Wydawało się jej, że ma skrzydła i może wzbić się wysoko ponad las. Poleciała 

daleko, zawsze ciekawiło ją co jest po drugiej stronie. Zobaczyła pola, wieś, drogę, która 

ginęła na horyzoncie.Nagle coś wyrwało ją z zamyślenia. Spod przymkniętych powiek 

dostrzegła jakiś ruch: zbliżał się wróg- bocian, który szukał zdobyczy daleko, nagle znalazł 

się bardzo blisko. Mała żabka zsunęła się do wody i zniknęła wśród gęstych liści wodnych 

roślin. Była świetnym pływakiem, miała opływowe ciało, pokryte śluzem i błony między 

palcami przednich nóg. Udało się. Już jej nie zobaczy, bo gdy patrzy tak z góry to zielone 

ciało żabki wygląda jak kolejny liść. Bocian oddalił się, była bezpieczna i zadowolona, nie 

marzyła też już o skrzydłach. 

1. Uzupełnij tekst.  

Płazy są zwierzętami ..................................... . Larwy płazów żyją w ........................., 

natomiast postacie dorosłe na ......................... . Posiadają dwie pary kończyn, gdzie 

przednie zakończone są ...... palcami, a tylne ....... . Temperatura ciała płazów zależna 

jest od temperatury otoczenia, co oznacza, że płazy są zwierzętami 

..................................................................... U płazów występuje dymorfizm płciowy, 

gdzie ......................................................................... 

......................................................., wyjątek stanowią traszki, gdzie 

samiec............................... ................................................................. . Larwy płazów 

bezogonowych nazywane są . ..................... . Oddychają .............................., a dorosłe 

osobniki ........................ . Wszystkie gatunki płazów w Polsce objęte są 

.............................................. . Na terenie Wigierskiego PN występuje ............. 



gatunków płazów. Płazy ogoniaste reprezentowane są przez ...................... 

........................................................... . Wśród bezogonowych żyją tu 

........................................ 

...........................................................................................................................................

............ 2. Większość z was posiada telefony z dostępem do Internetu wyszukajcie tam 

różnych głosów płazów Uważnie posłuchajcie głosów płazów. Po wysłuchaniu, 

postarajcie się naśladować i zapamiętać ich głosy. Wypisz ile głosów płazów 

zapamiętałeś i umiesz je naśladować? ................................................ 

................................................ ................................................ 

................................................ ................................................ 

................................................ 3. Wypisz, w których miesiącach mają gody 

następujące płazy: kumak nizinny ................................................ ropucha szara 

................................................ ropucha zielona ................................................ ropucha 

paskówka ........................................... 

 


