
Witam Was! Proszę o zapoznanie  
się z lekcją. Treści, które macie  

przepisać do zeszytu są
oznaczone. Jak macie ochotę  
możecie wzbogacić notatki!

Zapraszam!



• Temat: Ptaki – kręgowce zdolne
do lotu.



• Czy w szkielecie ptaka
widzisz jakieś

przystosowania do lotu?







• Brak zębów, pneumatyczne  
kości oraz zanik szwów
czaszki zapewniają jej  
lekkość.



• W której z wymienionych grup ptaków nie
występuje grzebień na mostku i dlaczego?

• Pingwiny, Wrony, Kruki, Strusie,

• Tylko pomyśl! Nie pisz do zeszytu(chyba, że
chcesz)



• Spróbuj  
wskazać worki  
powietrzne.



• Porównajcie  
narządy  
oddechowe  
poszczególnych  
grup kręgowców.  
Który z nich jest  
najbardziej  
wydajny?





• Wyjaśnij na czym polega zjawisko
podwójnego oddychania u ptaków.

Zjawisko podwójnego oddychania u ptaków
polega na tym, że przez płuca dwa razy przepływa  
strumień świeżego powietrza. Pierwszy raz  
podczas wdechu, drugi raz podczas wydechu -
świeże powietrze pochodzi z worków
powietrznych.



Zapis do zeszytu:

• 1. Ptaki to zwierzęta stałocieplne, które  
żyją na wszystkich kontynentach i
zamieszkują prawie wszystkie typy  
środowisk.

• 2. Ptaki mogą latać, ponieważ ich kończyny  
przednie są przekształcone w skrzydła, a  
ich lekkie ciał mają opływowy kształt dzięki  
temu, że pokrywają je pióra.

• 3. Ptaki maja lekkie ciało, ponieważ zamiast
zębów występuje u nich dziób, a wiele kości
szkieletu jest wypełnionych powietrzem.



• Podwójne oddychanie ptaki wykorzystują  
podczas lotu, ponieważ zużywają
wówczas większą ilość tlenu do
uwalniania energii.



Przystosowania ptaka do lotu

• Wewnętrzne:

• -płuca i worki
powietrzne

• -kości pneumatyczne

• -silne mięśnie piersiowe

• -wygięty obojczyk

• -brak zębów

• -delikatna czaszka

• -grzebień na mostku

-

Zewnętrzne:
-pióra (lotki, sterówki,  
puchowe)
-skrzydła

opływowy,areodyna
miczny kształt ciała









Podział piór:

A. Puchowe

B. Konturowe
❖Pokrywowe,

❖Lotki,

❖Sterówki

Zapis do
zeszytu



Wymień trzy funkcje, jakie pełnią  
pióra w życiu ptaka:

• Pióra u ptaków:

• Umożliwiają lot,

• Chronią przed utratą ciepła,

• Odgrywają ważną rolę w rytuałach godowych.

Zapis do
zeszytu



Zapis do zeszytu

• W miejsce kropek wpisz wyrazy o podanym niżej
znaczeniu.
1.Nazwa gruczołu, którego wydzielina służy do  
namaszczania piór………………………
2. Przekształcone łuski gadzie………
3. Wypełniona powietrzem część pióra……..
4. Pióra zapewniające utrzymanie ciepła to
pióra..........
5.Rodzaj piór konturowych znajdujących się na  
skrzydłach………..
6. Rodzaj piór konturowych tworzących ogon……
7.Część pióra zbudowana z promieni i promyków  
połączonych haczykami……..



Budowa jaja ptaka



Zapis do zeszytu, a raczej uzupełnij
schemat jaja.



Zapis do zeszytu – rozwiąż!

• Ptaki odżywiają się bardzo różnorodnym  
pokarmem zwierzęcym i roślinnym. W  
toku ewolucji poszczególne gatunki  
wykształciły szereg przystosowań do  
zdobywania i trawienia pokarmu.
Przyporządkuj podanym gatunkom  
ptaków właściwą dla nich bazę
pokarmową.



• Dziękuję za udział w lekcji!

• Nic mi nie odsyłacie!


