
Przyroda kl. IV wtorek 02.06.20   podręcznik str. 193-197 

Temat: Łąka i jej mieszkańcy. 

 Dzień dobry. Łąka to miejsce gęsto porośnięte trawami i różnymi roślinami zielnymi. Jest to środowisko życia 

wielu zwierząt. Człowiek też wykorzystuje ją w swojej działalności gospodarczej.                             

             W zeszycie dziś nic nie piszemy. W ćwiczeniu str. 116-117 mamy zadania o barwach łąki, gatunkach i 

zależnościach pokarmowych między organizmami. Postarajcie się je zrobić. 

 Na ocenę proszę wykonać kartkę do Zielnika. Należy wyszukać dowolną roślinę łąkową, taką, którą można 

wysuszyć. Karta w zielniku może być małym dziełem sztuki, ozdobnym obrazkiem, dekoracją.                                    

Termin przysłania pracy to wtorek  9 czerwca 2020 

 

Instrukcja dla ucznia- kartka do  Zielnika- roślina łąkowa 

Aby zebrać odpowiednie rośliny i właściwie je rozpoznać należy w terenie wstępnie określić gatunek na 

podstawie ilustrowanego przewodnika. Możesz skorzystać z kolorowych stron w podręczniku 194-195. Można 

też poszukać w Internecie. Należy to zrobić jeszcze przed zebraniem rośliny – pozwala to na unikniecie zerwania 

rośliny chronionej. Starajmy się określić dokładnie nazwę rośliny – powinna być dwuczłonowa, np. olsza czarna, 

klon polny 

Jak suszyć rośliny? 
Rośliny suszy się wkładając je między 3-4 kartki gazety codziennej (nieodpowiednia jest gazeta ze śliskimi 

kartkami.). Żeby nie suszyła się zbyt długo można ją przeprasować żelazkiem przez ścierkę lub papier śniadaniowy. 

Tu trzeba poprosić mamę o pomoc.  Korzeń (i całą roślinę) należy oczyścić z ziemi. Jeśli roślina jest duża można 

zasuszyć jej typowe części albo pozginać pędy 

Jak powinna wyglądać kartka z zielnika? 
Na środku strony A-4 przyklejamy roślinkę za pomocą taśmy „gęsia skórka” lub innej. W prawym dolnym 

rogu umieszczamy metryczkę na której zapiszemy podstawowe dane o roślinie. Przykładowa metryczka wygląda tak: 

Gatunek: Ziarnopłon wiosenny 

Miejsce znalezienia rośliny: łąka nad Niedźwiedziem 

Oczywiście im więcej informacji, tym lepiej, np. o miejscu zbioru, podłożu, otaczającej roślinności, zapachu, 

kolorze itd. 

Data zbioru: 05.06.20 

Zebrał(a) i oznaczył(a): Kasia Zielińska 

To ostatnia praca przed wystawieniem ocen rocznych. Proszę o terminowe wysłanie pracy.  Pozdrawiam 

 

 

 

 

 

 


