
Zakres materiału do realizowania w domu z biologii 

Kl. V 

1. Przeczytaj temat z podręcznika: Tkanki roślinne (str. 93-97 podręcznik).  

Zwróć uwagę na: 

- podział tkanek roślinnych na 2 grupy (twórcze i stałe), 

- w jakich organach roślinnych występują tkanki twórcze i stałe, 

- funkcje tkanek w roślinie: okrywających, miękiszowych, przewodzących i 

wzmacniających). 

2. Obejrzyj film o tkankach roślinnych na stronie internetowej i sprawdź swoją wiedzę: 

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

3. Odpowiedz na pytania z podręcznika 1-4 str. 97 i wpisz odpowiedzi do zeszytu. 

3. Uzupełnij kartę pracy nr. 1 dla kl. V 
 

Kl VI 

1. Przytaj fragment tematu z podręcznika: Gady-kręgowce, które opanowały ląd (str. 105-106 

podręcznik oraz Przegląd i znaczenie gadów  (str. 107-111). Zwróć uwagę na: 

- rozmnażanie i rozwój gadów, 

- znaczenie gadów w przyrodzie i dla czlowieka 

2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 5-8 str. 87-88 oraz zad. 1-2 str. 89) 
3. Obejrzyj animację o gadach na stronie internetowej: 

http://www.scholaris.pl/frontend,4,88841.html    
 

Kl VII 

1. Przeczytaj temat z podręcznika: Budowa i rola układu oddechowego (str. 135-137  

  podręcznik), Mechanizm wymiany gazowej (str.138-141) 

2. Obejrzyj film ze strony internetowej: http://scholaris.pl/zasob/104622 

Zwróć uwagę na: 

- budowę układu oddechowego (umiejętność nazwania narządów na podstawie rysunku), 

- funkcje narządów układu oddechowego (jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli,  

  oskrzelików i pęcherzyków płucnych), 

 - cechy budowy narządów oddechowych, dzięki którym mogą pełnić swoją funkcję. 

- przebieg wymiany gazowej 

3. Wypełnij karty pracy nr.1 i nr.2 dla kl. VII 

4. Odpowiedz na pytania z podręcznika (pyt. 3- 4 str. 141) – odpowiedzi wpisz do zeszytu 

 

 

Kl. VIII 

1. Przeczytaj fragment temat: Konkurencja (str. 96 podręcznik). Zwróć uwagę na: 

- skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej oraz konkurencji międzygatunkowej, 

Przeczytaj temat : Drapieżnictwo. Roślinożerność (str. 97 -106 podręcznik) 

2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 3 i 4 str. 54 oraz zad. 1-4 str. 56-57) 

3. Obejrzyj animację na stronie inernetowej:  http://www.scholaris.pl/frontend,4,81455.html 

4. Zagraj w grę dydaktyczną (gra dydaktyczna kl. VIII)  
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