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Witam,  

1. Nie wszyscy przysłali mi pracę domową z poprzedniej lekcji. Czekam -  nr 3,5,12,13,14.  

Myślę, że bardzo dobra ocena zawsze się przyda. 
 

2. Mam nadzieję, że podobała Wam się piosenka o gadach,  która była  podsumowaniem wiadomości   

o budowie i funkcjach gadów. 

Dzisiaj nauczysz się: 

 rozpoznawać gady występujące w Polsce; 

 wyjaśniać, dlaczego wszystkie gady w Polsce są objęte ochroną. 

 rozpoznawać wybranych przedstawicieli gadów; 

 oceniać znaczenie gadów. 

 

Obejrzyj materiały na stronach: 
 

https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr 
 

https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL ,  ułatwią Ci uzupełnienie notatki z lekcji. 

 
 

TEMAT: Przegląd i znaczenie gadów.  
 

1. Różnorodność gadów – podręcznik str. 107 . 

2. Przykłady gadów żyjących w Polsce  - wpisz nazwy  

Węże   /  4 gatunki  Jaszczurki   /  4 gatunki Żółwie  /  1 gatunek 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 
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3. 

4. 

1. 

 

 

 

 

3. Wymarłe gady – dinozaury. 

Na kilku wyspach Nowej Zelandii żyją hatterie. Są to zwierzęta, których przodkowie pojawili się na Ziemi miliony lat 

temu. Bywają określane jako „żywe skamieniałości”.  

4. Znaczenie gadów: 

a) w przyrodzie: 

 regulują  liczebność odżywiając się owadami, ślimakami czy gryzoniami,  

 są źródłem pokarmu dla wielu zwierząt (głównie ptaków i ssaków), 

 są ważnym ogniwem wielu łańcuchów troficznych ( pokarmowych), 

 

a) dla człowieka 

 mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi np. krokodyle, jadowite węże, duże węże 

dusiciele. 

 wspierają ludzi w walce ze szkodnikami upraw i magazynów żywności, 

 są wykorzystywane w przemyśle skórzanym, zdobniczym np. torebki , buty, paski, 

 jad węży służy do produkcji leków i kosmetyków, 

 niektóre gatunki gadów są wykorzystywane w kulinariach np.  mięso krokodyli, mięso i jaja żółwi  

5. Główne przyczyny zanikania gatunków gadów to: 

a) likwidowanie lub przekształcanie naturalnego środowiska ich bytowania (rozległych terenów trawiastych, 

nasłonecznionych stoków, polan, nieużytków), 

https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr
https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywa_skamienia%C5%82o%C5%9B%C4%87


b) rozbudowa sieci dróg, 

c) zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi, pestycydami, substancjami ropopochodnymi i innymi 

substancjami chemicznymi, 

d) odławianie do hodowli prywatnych, 

e)  zabijanie ich podczas różnych prac budowlanych, rolniczych, koszenia traw (np. ze strachu, że zrobią nam 

krzywdę). 

6. Sposoby ochrony gadów: 

a) zachowanie w niezmienionym stanie zamieszkiwanych przez nie obszarów, 

b) ochrona gatunkowa, 

c) edukacja społeczeństwa prowadząca do poznania zwyczajów i zachowań gadów - eliminowanie przesądów i strachu 

przed nimi. 

7. Rozpoznawanie wybranych przedstawicieli gadów: 

a) porównanie krokodyla i aligatora: https://www.youtube.com/watch?v=S2RTry_B2sc 

 

Krokodyl  Aligator  

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

a)  porównanie  zaskrońca zwyczajnego z żmiją zygzakowatą  ( min. 3cechy ): 

Węże w Polsce - część 2: żmija zygzakowata (Vipera berus)  https://www.youtube.com/watch?v=IYaYarF5bn0 

Węże w Polsce - część 1: zaskroniec (Natrix natrix) https://www.youtube.com/watch?v=3d6k-e6tLAY 

 

Zaskroniec  zwyczajny Żmija zygzakowata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi z punktu 7 prześlij na adres zdzislawalapczynska@psplubniany.pl   do 29 kwietnia  2020r. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2RTry_B2sc
https://www.youtube.com/watch?v=IYaYarF5bn0
https://www.youtube.com/watch?v=3d6k-e6tLAY
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