
Witam Was Drodzy Uczniowie! 

Dziękuję za opracowanie poprzedniej lekcji. Mam nadzieję, że wykonaliście 

polecenia w zeszycie. Przypominam, iż plik o nazwie 

Biologia_kl5_organy_roślinne jest dla osób chętnych, które zechciałyby 

wykonać umieszczone tam zadania. Każdą aktywność, pracę, którą wykonacie i 

mi prześlecie docenię oceną.  

 

A teraz do dzisiejszej lekcji zapraszam 

Proszę o zapis do zeszytu tematu lekcji: 

Temat: Poznajemy paprotniki. 

 

Otwórzcie podręcznik na stronie 121 i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, 

gdzie występują paprotniki, w jakim środowisku życia. Popatrzcie, jak 

wyglądają. Spróbujcie teraz skorzystać z linku 

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d 

Tam przejdźcie do punktu drugiego. Przyjrzyjcie się ilustracji paproci i 

wykonajcie jej rysunek do zeszytu. W podręczniku też jest dobry rysunek na str 

122 – proszę sobie nim pomóc w razie czego. Pamiętajcie, aby opisać rysunek. 

 

Pod rysunkiem napiszcie notatkę: 

Paprotniki to zróżnicowana grupa roślin występująca głównie na 

lądzie. Należą do nich: paprocie, skrzypy i widłaki. Paprocie mają 

duże, pierzaste liście, na których spodniej części często występują 

skupiska zarodni. Łodyga paproci jest przekształcona w kłącze, z 

którego wyrastają korzenie.  

Teraz przejdźcie do punktu trzeciego na podanym linku do Internetu i 

poobserwujcie skrzyp. Wyróżnijcie na rysunku organy, popatrzcie na ich 

budowę. W podręczniku też jest schemat skrzypu. 

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d


Napiszcie teraz notatkę do zeszytu: 

Skrzypy maja drobne i zredukowane liście oraz dwa rodzaje łodyg. 

Łodyga nadziemna jest wzniesiona, a na jej szczycie tworzy się kłos 

zarodnionośny. Łodyga podziemna to kłącze, od którego odchodzą 

korzenie. 

Przejdźcie teraz do rozdziału czwartego w podanym linku. Poobserwujcie 

widłaka, tak samo wyróżnijcie organy, zwróćcie uwagę na łodygę, na kłos, 

Napiszcie teraz notatkę do zeszytu: 

Widłaki mają drobne liście, wyrastające na płożącej się łodydze. Na 

szczycie łodygi tworzy się kłos zarodnionośny. Zarówno łodygi, jak i 

korzenie są u tych roślin widlasto rozgałęzione.  

 

Zadanie domowe 

Wymień po dwie cechy budowy paproci, skrzypów i widłaków, które 

umożliwią Ci ich rozpoznanie.  

 

Odpowiedzi udzielcie w zeszycie i proszę o przesłanie mi zdjęcia lub 

skanu (jak Wam wygodniej) na mój adres e-mail do 27.03 Jeżeli ktoś 

ma problem z wysłaniem to proszę o kontakt, to poczekam z 

terminem. W razie wątpliwości napiszcie proszę, co Wam sprawia 

problem. 

edubiel658@gamil.com 

 


