Temat do zrealizowania z biologii w klasie VI 19 czerwca 2020r.
Przegląd i znaczenie ssaków.
(temat w podręczniku od str. 136 - 142)
Proszę zwrócić uwagę na następujące treści w podręczniku:
1. Zróżnicowanie budowy ssaków.
2. Przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.
3. Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.
4. Główne zagrożenia dla ssaków.
5. Sposoby ochrony ssaków.
Punkty te przepisz do zeszytu pod tematem lekcji. Nie zapomnij również o dacie na
marginesie.
Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na podanych stronach, zwracając szczególną
uwagę na punkty zapisane pod tematem.
Moje wskazówki do uczenia się tej lekcji
• Zastanów się, dlaczego ssaki różnią się od siebie budową zewnętrzną i trybem
życia?
• Zwróć uwagę na to, że ssaki różnią się wyglądem:
- kształtem ciała
- budową kończyn przednich.
• Zapamiętaj, że różnice te wynikają z faktu, iż ssaki muszą przystosować się
do warunków środowiska w których żyją. A są to warunki odmienne, bo
ssaki można spotkać na całej kuli ziemskiej.
• Przeczytaj informacje o różnych rodzajach kończyn u ssaków (zdjęcia i
podpisy w podręczniku na str. 136)
• Zobacz, jakie są gatunki ssaków drapieżnych (rysunki i opisy w podręczniku
str. 137).
• Zapamiętaj, że ssaki potrzebują dużych ilości pożywienia, ponieważ są bardzo
aktywne (podręcznik str. 138 i 139). Dlatego wśród ssaków wyróżniamy:
- ssaki wszystkożerne
- ssaki roślinożerne
- ssaki mięsożerne
• Zobacz, jake zęby mają ssaki (ramka w podręczniku str. 139):
- siekacze
- kły
- zęby przedtrzonowe
- zęby trzonowe
• Przeczytaj i zapamiętaj, jaką funkcję spełnia każdy rodzaj zębów!
• Zobacz i zapamiętaj, czym różnią się zęby ssaków drapieżnych i ssaków
roślinożernych (ramka w podręczniku str. 139).

• Przeczytaj o znaczeniu ssaków w przyrodzie (podręcznik str. 140).
• Zobacz, jakie jest znaczenie ssaków dla człowieka (podręcznik str. 140).
• Przeczytaj o głównych zagrożeniach i sposobach ochrony ssaków (podręcznik
str. 141).
• Przeczytaj o rekordzistach wśród ssaków w Polsce (podręcznik str. 142).
Drodzy Uczniowie klasy VI
Dziękuję za pracę zdalną i życzę Wam wspaniałych słonecznych i zdrowych
wakacji!!! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym – Katarzyna Morawiak.

