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Krajobraz wczoraj i dziś31

To już wiem!

Tego się nauczę!

krajobraz naturalny ◆ krajobraz rolniczy ◆ krajobraz przemysłowy 
krajobraz miejski ◆ krajobraz kulturowy

 krajobraz antropogeniczny ◆ osada ◆ kopalnia ◆ fabryka ◆ tama ◆ przemysł

ZADANIE 1.   Wybierz poprawny wyraz.

ZADANIE 2.   Przeczytaj jeszcze raz tekst z zadania 1. Następnie ułóż zdjęcia w odpowiedniej kolejności. 

Przypomnij sobie, co znaczy krajobraz naturalny i krajobraz kulturowy. Zakreśl zdjęcie z krajobrazem naturalnym 

na zielono, a z krajobrazem kulturowym na czerwono.

Dawniej ludzie szukali pożywienia tylko w lasach, więc / jeśli / ale nie zmieniali krajobrazu wokół 

siebie. Potem ludzie zaczęli uprawiać ziemię i budować domy, gdy / bo / więc wypalali lasy, bo 

potrzebowali miejsca. Otwierali kopalnie, i / bo / które potrzebowali węgla. Budowali też nowe 

linie kolejowe, bo / żeby / że zawieźć węgiel do fabryk. Fabryki potrzebowały dużo pracowników, 

ale / jeśli / więc budowano dla nich dużo domów.

                 →                    →                 

A B C

Krajobraz kulturowy nazywamy też krajobrazem antropogenicznym.

czasownik → rzeczownik
gotować – gotowanie

siać – sianie
grać – granie
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Krajobraz wczoraj i dziś31

ZADANIE 3.   Jakie zmiany zachodzą w krajobrazie? Uzupełnij podpisy pod zdjęciami.

(kopać)                                                    kanałów (powiększać się)                                          miast 

(budować)                                           elektrowni (otwierać)                                                  kopalń 

(wycinać)                                                     lasów (stawiać)                                                          tam 

(wyburzać)                             starych budynków (układać)                                 torów kolejowych 
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32 Obszary i obiekty chronione

To już wiem!

Tego się nauczę!

składniki przyrody ◆ przyroda nieożywiona ◆ przyroda ożywiona 
środowisko ◆ łąka ◆ ochrona

 park narodowy ◆ park krajobrazowy ◆ pomnik przyrody 
rezerwat ◆ ochrona ścisła ◆ ochrona czynna

ZADANIE 1.   Z rozsypanki sylabowej odczytaj nazwy rodzajów miejsc chronionych w Polsce.

ZADANIE 2.   Utwórz liczbę mnogą od podanych wyrazów.

  Obszar to określony fragment powierzchni ziemi.
  Obszar cenny przyrodniczo to taki, gdzie są ważne dla ludzi elementy przyrody,  

np.: las, rzadkie gatunki roślin.
  Obszar chroniony to taki, który ma specjalną ochronę.

NA – PARK – DO – WY – RO                                                                  – to duży obszar chroniony. 

Chroni się w nim wszystkie elementy przyrody.

ZER – RE – PRZY – DY – WAT – RO                                                                                                         

– to mniejszy obszar chroniony. Chroni się w nim cenne składniki przyrody ożywionej 

i nieożywionej.

KRAJ – PARK – RA – OB – WY – ZO                                                                                                         

– to duży obszar chroniony, często większy niż park narodowy. Chroni się w nim krajobraz. 

Można tam uprawiać pola albo hodować zwierzęta, ale nie można szkodzić środowisku.

PRZY – DY  – NIK – POM – RO                                                                                                               

– to chroniony pojedynczy obiekt, na przykład aleje drzew, rzadkie krzewy albo skały.

park narodowy

park narodowy –                                                                                                                                               

park krajobrazowy –                                                                                                                                       

rezerwat przyrody –                                                                                                                                       

pomnik przyrody –                                                                                                                                        
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32 Obszary i obiekty chronione
ZADANIE 3.   Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

ptaków ◆ drzew ◆ przyrody ◆ ochrona ◆ szkodniki ◆ trawy

Na obszarach, gdzie jest ochrona ścisła, człowiek nie może zmieniać                                                 . 

Nie można tam kosić                                               ani wycinać starych                                                 . 

Na obszarach, gdzie jest                                                 czynna, człowiek może pomagać przyrodzie. 

Może zwalczać                                                     i zakładać budki dla                                                     .

ZADANIE 4.   Przeczytaj uważnie tekst i podpisz znaki odpowiednimi zakazami z tekstu.

Tydzień temu byliśmy na klasowej wycieczce w rezerwacie przyrody „Na torfach”. Jest on na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Byliśmy z  panią przewodnik, która opowiadała nam 

o rezerwacie. Najpierw powiedziała, że nie wolno schodzić ze szlaku. Wszyscy szliśmy w parach, 

żeby nikt się nie zgubił. Widzieliśmy ciekawe drzewa i  inne rośliny. Było bardzo ładnie. Julka 

zapytała panią, czy można tu  przyjść na  spacer z  psem. Pani przewodnik powiedziała, że nie 

wolno wejść z psem na teren rezerwatu. Potem doszliśmy do jeziora. Oglądaliśmy je z pomostu. 

Po wodzie pływały kaczki i  łabędzie. Tadek chciał je nakarmić chlebem, ale pani przewodnik 

powiedziała, że nie wolno karmić zwierząt. Potem jeszcze chwilę spacerowaliśmy i  zrobiliśmy 

przerwę na drugie śniadanie. Na trawie zostało kilka papierków. Pani powiedziała, że nie wolno 

śmiecić. Po dwóch godzinach spaceru wróciliśmy do szkoły. To była bardzo ciekawa wycieczka!
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Warunki życia w wodzie33

To już wiem!

Tego się nauczę!

rzeka ◆ stan ciekły ◆ stan gazowy ◆ stan stały ◆ powietrze ◆ tlen 
gęsty ◆ fotosynteza ◆ światło słoneczne

opór wody ◆ płetwa ◆ skrzela ◆ śluz ◆ opływowy kształt
przyssawka ◆ skorupa ◆ wodorost ◆ małż ◆ pijawka

ZADANIE 1.   Wybierz organizmy wodne i połącz je z nazwą. Uzupełnij informacje pod zdjęciami.

ryba ◆ małż ◆ delfin ◆ wodorosty

ZADANIE 2.   Warunki życia w wodzie. Wybierz właściwe słowo.

Woda jest w stanie ciekłym / gazowym, a powietrze jest w stanie ciekłym / gazowym. W wodzie 

trudniej jest się poruszać niż na  lądzie, ponieważ opór wody jest większy niż opór powietrza. 

Do życia niepotrzebny / potrzebny jest tlen. Ryby i inne organizmy wodne potrafią pobierać tlen 

z wody. W wodzie jest mniej tlenu niż w powietrzu. Kiedy temperatura powietrza spada poniżej 

0 stopni, woda zamarza, czyli zmienia stan z ciekłego / stałego w gazowy / stały. Woda przepuszcza 

mniej światła niż powietrze. Im głębiej, tym więcej / mniej światła tam dociera.

A

D

B

E

C

F

Organizmy wodne są na zdjęciach:         ,         ,          i         . Zdjęcie          to                                       , 

zdjęcie          to                                                 , zdjęcie          to                                               , a zdjęcie  

         to                                               .
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Warunki życia w wodzie33

ZADANIE 3.   Warunki życia w wodzie. Pokoloruj te prostokąty, w których opisano cechy środowiska wodnego.

mało tlenu duży opór wody brak wody mało światła

duże zmiany 
temperatury dużo światła małe zmiany 

temperatury dużo tlenu

ZADANIE 3.   Połącz nazwy cech ryb, które umożliwiają im życie w wodzie z zaznaczonymi miejscami.

łuski

ogon

skrzela

płetwa

opływowy kształt ciała

ZADANIE 4.   Połącz ze sobą części zdań tak, aby tworzyły logiczną całość.

Dzięki płetwom

Dzięki ogonowi

Dzięki  łuskom i opływowemu  

kształtowi ciała

Dzięki skrzelom

ryby mogą szybko pływać.

ryby mogą oddychać w wodzie.

ryby łatwiej  poruszają się w wodze, bo łatwiej 

pokonują opór wody.

ryby mogą kierować swoimi ruchami.

ZADANIE 5.   Uzupełnij zdania informacjami z zadania czwartego.

Dzięki                                                      ryby mogą                                                       .

Dzięki                                                      ryby mogą                                                      

                                                                                                           .
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Z biegiem rzeki34

To już wiem!

Tego się nauczę!

 dolina ◆ dno doliny ◆ zbocze ◆ koryto rzeczne ◆ piasek ◆ żwir ◆ bieg rzeki

źródło ◆ ujście ◆ zakole ◆ dno ◆ muł ◆ muliste ◆ piaszczyste ◆ kamieniste

ZADANIE 1.   Przeczytaj tekst i połącz słowa z miejscami, które opisują.

Rzeka płynie od  źródła. Źródło to  miejsce, 

w  którym woda wypływa z  ziemi. Często 

znajduje się w  górach. Ujście rzeki, to  miejsce 

w którym rzeka wpada do morza. Droga, jaką 

pokonuje rzeka od źródła do ujścia, to bieg rzeki.

Gdy rzeka płynie przez góry, płynie szybko, 

bo teren jest stromy. Ten odcinek to górny bieg 

rzeki. Kiedy płynie przez teren równinny, płynie 

wolnej i zaczyna zakręcać. Ten odcinek to środkowy bieg rzeki. Zakręty rzeki to zakola. Kiedy 

dopływa do morza, płynie bardzo wolno. Ostatni odcinek to dolny bieg rzeki.

zakole rzeki ◆ źródło rzeki ◆ ujście rzeki

dolny bieg rzeki ◆ górny bieg rzeki ◆ środkowy bieg rzeki

ZADANIE 2.   Podpisz obrazki wyrazami z ramki.
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Z biegiem rzeki34

ZADANIE 3.   Czym różnią się od siebie biegi rzeki? Porównaj ze sobą biegi rzeki i uzupełnij zdania.

górny bieg rzeki: wąskie koryto, woda płynie szybko, woda jest bardzo zimna,  
na dnie są kamienie

środkowy bieg rzeki: szerokie koryto, woda płynie wolniej, woda jest cieplejsza,  
na dnie jest piasek i żwir

dolny bieg rzeki: bardzo szerokie koryto, woda płynie bardzo wolno,  
woda jest najcieplejsza, na dnie jest piasek i muł

W górnym biegu rzeki koryto jest węższe niż w środkowym. W dolnym biegu rzeki koryto  

jest                                                                         .

W środkowym biegu rzeki koryto jest szersze niż 

w górnym biegu rzeki. W dolnym biegu rzeki 

koryto jest                                                             .

W środkowym biegu rzeki prędkość wody jest 

większa niż w dolnym. W górnym biegu rzeki prędkość wody jest                                                     .

W środkowym biegu rzeki woda jest cieplejsza niż w górnym. W dolnym biegu rzeki woda  

jest                                                        . W środkowym biegu rzeki woda jest zimniejsza niż w dolnym. 

W górnym biegu rzeki woda jest                                                          .

ciepła – cieplejsza – najcieplejsza
Herbata jest cieplejsza niż lemoniada.
zimna – zimniejsza – najzimniejsza

Lemoniada jest zimniejsza niż herbata.
Woda z lodem jest najzimniejsza.

ZADANIE 4.   Przeczytaj wypowiedzi i dopasuj bieg rzeki do opisu.

— Brrr, ale zimna woda! Zdejmę buty i przejdę na drugą stronę, 

ta rzeka jest bardzo wąska. O, ale silny nurt! Ta rzeka płynie bardzo 

szybko. Au! Skaleczyłam stopę o ostry kamień.

— Zobaczcie jaki widok! Prawie nie widzę drugiego brzegu. 

Za to tam, daleko przed nami widać morze. Ciekawe, jaka tu jest 

woda. O, całkiem ciepła! Płynie bardzo powoli. Fuj, ale muł na dnie!

— Oh, ale spokojnie. Rzeka płynie wolno i jest szeroka. O, zobaczcie 

jaki ładny piasek! Niestety nie damy rady przejść na drugą stronę, 

musimy znaleźć most.

dolny bieg rzeki

 

górny bieg rzeki

środkowy bieg rzeki
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35 Życie w jeziorze

To już wiem!

Tego się nauczę!

 jezioro ◆ dno ◆ muł ◆ fotosynteza ◆ drapieżniki ◆ roślinożercy ◆ korzenie ◆ łodygi ◆ liście

strefa toni wodnej ◆ strefa otwartej toni wodnej ◆ strefa wód głębokich
przybrzeżna ◆ podwodna

ZADANIE 1.   Przeczytaj tekst, a następnie podpisz zdjęcia wyrażeniami z ramki.

strefa przybrzeżna ◆ strefa wód głębokich ◆ strefa otwartej toni wodnej

Brzeg to miejsce, gdzie kończy się jezioro, a zaczyna ląd – piasek, trawa, kamienie. Jak coś jest przy 

brzegu, to nazywamy to przybrzeżnym. Toń to inaczej głęboka woda – tam, gdzie nie można już 

dosięgnąć stopami dna. Wody otwarte to miejsce daleko od brzegu. Wody głębokie są przy dnie 

jeziora – tam, gdzie nie ma już światła.

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            

ZADANIE 2.   Podpisz wyrazami z ramki zwierzęta żyjące blisko brzegu jeziora.

rak ◆ kaczka ◆ czapla ◆ wydra ◆ bóbr
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35 Życie w jeziorze
ZADANIE 3.   Przeczytaj tekst i obejrzyj zdjęcia. Następnie uzupełnij zdania pogrubionymi nazwami roślin.

W strefie wód przybrzeżnych jest dużo roślin. Dzielimy je na trzy grupy.

To jest trzcina. Trzcina 

to roślina przybrzeżna –  

rośnie przy brzegu i wystaje 

ponad wodę.

To jest grążel. Grążel 

to roślina o liściach 

pływających – jej liście 

pływają.

To jest wywłócznik. 

Wywłócznik to roślina 

podwodna – rośnie pod 

wodą.

Ta roślina ma duże i okrągłe liście. Jej łodyga jest elastyczna. To jest                                                  .

Ta roślina ma długie i wąskie liście. Jej łodyga jest sztywna. To jest                                                   .

Ta roślina ma małe i postrzępione liście. Jej łodyga jest wiotka. To jest                                                   .

ZADANIE 4.   Przeczytaj tekst i dokończ zdania.

W strefie przybrzeżnej jest płytko. Korzenie roślin są umocowane w dnie jeziora. Ponieważ jest tam 

dużo roślin, to żyje dużo zwierząt roślinożernych. Tam, gdzie jest dużo zwierząt roślinożernych, 

pojawiają się drapieżniki. W strefie otwartej toni wodnej jest bardzo głęboko. Korzenie roślin 

nie dotykają dna, żyją tam tylko rośliny o pływających korzeniach – takie jak np. rzęsa wodna. 

Przy dnie jeziora, w strefie wód głębokich, nie ma światła. Tam gdzie nie ma światła, nie ma roślin.

Ryby żerują (szukają jedzenia) w strefie przybrzeżnej, bo                                                                      

                                                                                                                                                                        .

Drapieżniki polują w strefie przybrzeżnej, bo                                                                                          .

W strefie otwartej toni wodnej żyją tylko rośliny o korzeniach pływających, bo                                  

                                                                                                                                                                        .

W strefie wód głębokich nie ma żadnych roślin, bo                                                                                .
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Warunki życia na lądzie36

To już wiem!

Tego się nauczę!

 fotosynteza ◆ dżungla ◆ pustynia ◆ magazynować ◆ szczelina ◆ nora ◆ kora ◆ płuca ◆ komórka

zróżnicowane ◆ różnice ◆ łuski ◆ biegun ◆ szczelina ◆ aparat szparkowy ◆ wymiana gazowa

ZADANIE 1.   Połącz cechy środowisk z różnymi miejscami.

    dużo światła słonecznego    bardzo zimno   bardzo ciepło

                     bardzo mało wody               bardzo dużo wody                     bardzo silne wiatry

Podpisz kolumny tabeli.

mało wody
dużo wody

bardzo zimno
bardzo ciepło

zróżnicowany dostęp do wody

duże różnice temperatur

ZADANIE 2.   Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

tlenu ◆ dżungli ◆ pustynia ◆ biegunach ◆ górach ◆ światła

Na lądzie warunki życia są bardzo różne. Są miejsca, gdzie jest bardzo mało wody, takie jak np. 

                                             . W innych miejscach, np. w                                              , wody jest bardzo 

dużo. W niektórych miejscach, tak jak na                                               jest bardzo zimno, cały 

ląd jest pokryty śniegiem i lodem. Na powierzchni ziemi wieją silne wiatry, np. na pustyni albo  

w                                      . Na lądzie jest znacznie więcej                                      i                                               

niż w wodzie.
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Warunki życia na lądzie36

ZADANIE 3.   Do trudnych warunków na lądzie dopasuj zwierzę i opis jego przystosowania.

brak wody

bardzo niskie temperatury

bardzo wysokie temperatury

bardzo silne wiatry

Ma elastyczne liście, więc wiatr 
jej nie łamie.

Magazynuje wodę w grubej 
łodydze.

Kiedy jest gorąco, chowa się 
do nory.

Ma grube futro. Od późnej 
jesieni do wczesnej wiosny śpi.

ZADANIE 4.   Na podstawie zadania 3. uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

niedźwiedzie ◆ myszoskoczki pustynne  ◆ kaktusy  ◆ trzcina

Na pustyni jest bardzo sucho, dlatego                                                 magazynują wodę  

w grubej łodydze.

W górach zimą jest bardzo zimno, dlatego                                                                 zapadają w sen  

zimowy.

W ciągu dnia na pustyni jest bardzo gorąco, dlatego                                                                              

chowają się w norach.

Nad jeziorem często wieje mocny wiatr, dlatego                                                            ma elastyczne 

liście, których nie łamie wiatr.
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Las ma budowę warstwową37

To już wiem!

Tego się nauczę!

 drzewo ◆ krzew ◆ paproć ◆ mech ◆ grzyb ◆ wilgotno ◆ szczątki

korony drzew ◆ runo leśne ◆ podszyt ◆ ściółka ◆ wilgotność ◆ nasłonecznienie

ZADANIE 1.   Podpisz warstwy lasu wyrazami z ramki.

ZADANIE 2.   Jaka to warstwa lasu? Przeczytaj uważnie definicje i zapisz odpowiedź.

podszyt ◆ runo leśne ◆ korony drzew ◆ ściółka

A:  Na samej górze lasu są korony drzew. Jest tam bardzo dużo światła i wieją silne wiatry. Jest 

mała wilgotność. To jest                                                                                                                              .

B:  Rosną tam młode drzewa i krzewy. Jest mniej słońca niż w koronach drzew, ale jest bardziej 

wilgotno. Wiatr wieje słabiej.  To jest                                                                                                                               .

C:  Rosną tam grzyby, mchy i paprocie. Jest wilgotno, jest mało światła słonecznego i prawie nie 

ma wiatru. To jest                                                                                                                                         .

D:  Najniższa warstwa lasu. Tworzą ją szczątki roślin (liście, gałązki) i szczątki zwierząt. Jest bardzo 

mało słońca i jest bardzo wilgotno. To jest                                                                                                                               .

1.

2.

3.

4.
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Las ma budowę warstwową37

ZADANIE 3.   Podpisz warstwy lasu.

ZADANIE 4.   Dopasuj cechy do warstw lasu. Jedna cecha może pasować do więcej niż jednej warstwy lasu.

ZADANIE 5.   Podpisz zdjęcia nazwami zwierząt z ramki, a następnie uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

silny wiatr

umiarkowany wiatr

słaby wiatr

duże nasłonecznienie

umiarkowane nasłonecznienie

małe nasłonecznienie

   ściółka    podszyt

runo leśne        korony drzew

wysoka wilgotność

umiarkowana wilgotność

niska wilgotność

wiewiórka ◆ dżdżownica ◆ dzik ◆ żmija

                                              żyje w runie leśnym.

                                               żyje w podszycie.

                                               żyje w ściółce.

                                                    żyje w koronach drzew.
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38 Jakie drzewa rosną w lesie?

To już wiem!

Tego się nauczę!

 drzewo ◆ liście ◆ żołądź ◆ szyszka ◆ nasiono ◆ igła ◆ owoc ◆ kwiat

 drzewo iglaste ◆ drzewo liściaste ◆ las mieszany ◆ las liściasty ◆ las iglasty

ZADANIE 1.   Drzewa mają różne liście. Połącz cechy liści z odpowiednim obrazkiem.

miękkie

sztywne

płaskie

wąskie

szerokie

ostre

Te liście wyglądają jak igły do szycia,  

dlatego nazywamy je igłami.

ZADANIE 2.   Przeczytaj przykłady w ramce i uzupełnij luki w tekście.

Kaktus ma kolce. Jest kolczasty. Kaktusy są kolczaste.
Tygrys ma paski. Jest pasiasty. Tygrysy są pasiaste.

W niektórych lasach rosną głównie drzewa z liśćmi. Takie drzewa to drzewa (liść)  

                                              .  Liście wiosną i latem są zielone, a później pomarańczowe i żółte.  

Jesienią spadają z drzew. Są to lasy (liść)                                               . W niektórych lasach rosną 

głównie drzewa z igłami. To są drzewa (igły)                                          . Igły są zielone i twarde,  

nie spadają zimą z drzew. Są to lasy (igła)                                                    . Jeśli w lesie rosną drzewa 

iglaste i drzewa liściaste, to taki las nazywamy lasem mieszanym.

Otocz zieloną pętlą drzewa liściaste, a czerwoną – iglaste.
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38 Jakie drzewa rosną w lesie?
ZADANIE 3.   Podpisz obrazki wyrazami z ramki.

ZADANIE 4.   Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

żołądź ◆ szyszka ◆ liść klonu (w kształcie dłoni) ◆ liść dębu ◆ nasionko ze skrzydełkami

nasiona ◆ szyszki ◆ iglaste ◆ wiosną ◆ igły ◆ skrzydełka ◆ żołądź

Drzewa iglaste mają igły i szyszki.                                            to liście drzew iglastych,  

a                                            to ich kwiaty. Szyszki są zbudowane z łusek. W środku łusek 

są                                              . Zimą prawie wszystkie drzewa                                           mają igły. 

Wyjątkiem jest modrzew, którego igły przed zimą spadają. Drzewa liściaste mają liście, kwiaty 

i owoce. Ich wygląd różni się zależnie od gatunku. Liście mogą mieć różne kształty. Kwiaty 

pojawiają się najczęściej                                           . Nasiona drzew liściastych wyglądają bardzo 

różnie. Część nasion to orzechy – np.                                            to nasionko dębu. Inne nasiona  mają 

                                         , żeby mogły polecieć daleko.

ZADANIE 5.   Czy wiesz, jakie drzewa rosną w Polsce? Zapisz ich nawy w porządku alfabetycznym.

sosna ◆ dąb ◆ brzoza ◆ świerk ◆ buk ◆ olcha  
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39 Na łące

To już wiem!

Tego się nauczę!

roślina ◆ kwiat ◆ łańcuch pokarmowy ◆ owad ◆ nasiono ◆ gniazdo ◆ ropucha ◆ ssak ◆ trawa

 zapylenie ◆ pyłek ◆ nektar ◆ siano ◆ sianokosy 
pastwisko ◆ skoszone ◆ zwierzęta gospodarskie 

ZADANIE 1.   Zakreśl te zdjęcia, na których są rośliny, które rosną na łące.

ZADANIE 2.   Na łące rosną zioła, czyli rośliny, które można wykorzystywać do leczenia chorób. Przeczytaj opisy 
i dopasuj numer zdjęcia do opisu. .

Babka lancetowata ma długie, okrągłe liście. Na końcu jej łodygi jest mały kwiat. Babka 
lancetowata przyspiesza gojenie ran, więc jej liście można przykładać do skaleczeń.
Rumianek ma biało-żółte kwiaty. Rumianek pomaga przy bólu brzucha, działa też 
uspokajająco.
Mniszek lekarski ma żółte kwiaty. Mniszek zwiększa odporność, więc można go używać 
przy przeziębieniu.

Mięta ma dużo małych, okrągłych liści dookoła łodygi. Mięta pomaga na ból brzucha.

1 2 3 4
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39 Na łące
ZADANIE 3.   Ułóż z rozsypanki sylabowej nazwy mieszkańców łąki. Następnie uzupełnij nazwami tekst.

ZADANIE 4.   Przeczytaj tekst, a następnie zapisz definicję podanych niżej wyrazów.

ptaki ◆ żaby ◆ zające ◆ owady ◆ myszy ◆ pająki

Na łące jest wiele organizmów. Przylatują tu                                            , np. pszczoły i motyle. Żyją  

tu też                                    , które polują na owady. Na podmokłych łąkach są                                    

i ropuchy. Na łąkach swoje gniazda zakładają                                             , np. kuropatwy. Żyją tu też 

małe ssaki, między innymi                                              i                                            .

Te organizmy żyją na łące. Przypomnij sobie, co wiesz o łańcuchu pokarmowym i wpisz numery zdjęć tak, żeby powstał 

łańcuch pokarmowy. Pamiętaj, że pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego jest producent. 

                 →                    →                 

1 2 3

Zwierzęta gospodarskie to między innymi krowy, konie, owce i kozy. Zwierzęta gospodarskie 

jedzą trawę i inne rośliny łąkowe. Łąki, na których pasą się zwierzęta, to pastwiska. Z łąk, które 

nie są pastwiskami, mamy siano. Siano to skoszona i wysuszona trawa. Zimą jedzą je zwierzęta 

gospodarskie. Koszenie trawy to sianokosy.

Siano to                                                                                                                                                          .

Zwierzęta gospodarskie to                                                                                                                           .

Pastwisko to                                                                                                                                                  .

Sianokosy to                                                                                                                                                  .
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To już wiem!

Tego się nauczę!

 warzywa ◆ tłuszcz ◆ zboże ◆ mąka ◆ kasza ◆ olej ◆ szkodnik

 rośliny uprawne ◆ pole uprawne ◆ rośliny oleiste ◆ chwast ◆ żniwa

ZADANIE 1.   Przeczytaj tekst i zakreśl te obrazki, na których jest pole uprawne.

ZADANIE 2.   Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

ZADANIE 1.   Każdy plan powinien mieć tytuł. Dopasuj tytuły planów do zdjęcia z zadania 2.

 tłuszczu ◆ zboża ◆ żniwa ◆ kapusta ◆ kaszę ◆ pożywieniem ◆ mąkę ◆ olej

Na polu uprawnym40

Na dużej części Ziemi są pola uprawne, tam rolnicy uprawiają różne rośliny. Na polach rosną np.: 
zboża, warzywa i rośliny oleiste.

Na polach uprawia się                       , np. pszenicę, owies, żyto i kukurydzę. Zawierają one dużo 

wartości odżywczych, dlatego są                            dla zwierząt i ludzi. Ze zbóż wytwarzamy 

                        , płatki i                             . Zbieranie zboża to                                 . Na polach rosną 

też rośliny warzywne, takie jak marchewka, pietruszka,                                   i ziemniaki. Uprawia 

się też rośliny oleiste, czyli takie, w których jest dużo                                      . Są to między innymi 

rzepak, len i słonecznik. Z tych roślin wytwarzamy                                           .
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Na polu uprawnym40

ZADANIE 3.   Podkreśl kolorem niebieskim nazwy zbóż, zielonym – nazwy warzyw, a czerwonym – nazwy roślin oleistych.

ZADANIE 4.    Wykreśl co drugą literę. Zapisz ukryte wyraz pod zdjęciami. Następnie połącz nazwy z definicjami 
i z przykładami.

pietruszka

kapusta ziemniak

owies
burak słonecznik

rzepak

kukurydza

pszenica

marchewka

żyto len

S J Z O K T O R D U N E I W KO I

mszyca chaber

C Y H S WG AC S U T J Y

to rośliny, które rosną na polu, ale nie 
są rośliną uprawną. Zabierają roślinom 

uprawnym wodę, światło i miejsce.

to zwierzęta i owady, które jedzą 
 rośliny uprawne.




