
28.05.2020r.   BIOLOGIA  KL. VI A 

Witam,  

1. Wpisz temat  i plan do zeszytu. 

2. Przeczytajcie informacje, obejrzyjcie zdjęcia  i filmiki: 

a) zapraszam na lekcję online Biologia - klasa 6 SP. Przegląd i znaczenie ptaków: 

https://www.youtube.com/watch?v=6-bVGVxHdc0&list=PLpWWN9TTWabTuHLNkfK-6aoA7n0FNk24e&index=2 

b) podręcznik 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska  

 

 

Temat:  Przegląd i znaczenie ptaków. 

1. Zróżnicowanie budowy ptaków min. wielkość i kształt dzioba  zależy od sposobu pobierania pokarmu – 

podręcznik str. 125-127. 

2. Znaczenie ptaków w przyrodzie - podręcznik str. 129 

3. Znaczenie paków dla człowieka - podręcznik str. 129 

4. Główne zagrożenia ptaków i sposoby ochrony ptaków - podręcznik str. 130 

5. Rozpoznawanie polskich ptaków: 

a)  https://www.youtube.com/watch?v=TIWO6PVNWrA 

b) kawki, wrony, gawrony i sroki - rozróżnianie i ciekawostki - o Lesie #38 

https://www.youtube.com/watch?v=ui8iu9COl6g 

6. Zadanie do wykonania i odesłania  do 04 czerwca  ( 04 czerwca mamy ostatnią lekcję przed wystawieniem 

ocen (11.06 – Boże Ciało; 18.06. – Egzamin ósmoklasisty i Rada klasyfikacyjna). 

 

Wyjdź z domu, zobacz i zaobserwuj jakie ptaszki przylatują do Twojego ogrodu, sadu, podwórka –  

Zrób notatkę korzystając z informacji, które znajdziesz na stronach internetowych, atlasach, przewodnikach 

(jeśli masz w domu)  wg planu podanego poniżej. 

Jeśli nie możesz tego zaobserwować to pomyśl jaki ptaszek Ci się podoba i rozszerz wiedzę na jego temat. 

 

1. Nazwa ptaka. 

2. Zdjęcie ptaka. 

3. Data obserwacji,  miejscowość. 

4. Określenie miejsca (np. łąka, sad, karmnik w ogrodzie). 

5. Pogoda (temperatura, uwaga czy wiał wiatr, padał deszcz lub była warstwa śniegu). 

6. Krótki opis ptaka: 

a) wielkość ptaka 

b) kolor upierzenia (np. jakiego koloru jest głowa, kark, pierś. czy kolor piór na skrzydłach układa się 

w jakiś rysunek lub czy plama na okiem nie tworzy kreski jak brew? ) 

c) wygląd dzioba i nóg.   

d) czym się odżywia 

Opisując cechy  ptaka  wybierz takie po których mógłbyś go rozpoznać. 

7. Krótki opis zachowania ptaka (żerował, czyli zbierał pokarm, śpiewał, przelatywał ...) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-bVGVxHdc0&list=PLpWWN9TTWabTuHLNkfK-6aoA7n0FNk24e&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TIWO6PVNWrA
https://www.youtube.com/watch?v=ui8iu9COl6g


Dla zainteresowanych: 

Skąd ptaki wiedzą, dokąd mają lecieć?  https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4 

Ptaki wiosną   https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4 

Ptaki budują gniazda  https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM 

 

Kraina Tysiąca Bocianów – POLSKA  /czyta KRYSTYNA CZUBÓWNA / muz. Michał Lorenc /CAŁY FILM  

https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98 
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