
Temat: Sposoby odżywiania się organizmów.  

 

Dzisiaj troszkę o odżywianiu. Każdy organizm, by móc rosnąć,  rozwijać 

się musi się odżywiać. Musi mieć dostarczony pokarm, aby właściwie 

funkcjonować. 

 

Organizmy, ze względu na sposób dostarczania pokarmu, możemy 

podzielić na: cudzożywne i samożywne. 

 

Cudzożywnymi organizmami jesteśmy np. my – ludzie. Pozyskujemy 

różnorodne składniki odżywcze  (np. białka, cukry, tłuszcze)                                  

z pobieranych pokarmów. Już wiesz, z poprzednich lekcji, że w jelicie 

cienkim następuje wchłanianie strawionego pokarmu do krwi.  

 Organizmami cudzożywnymi są zwierzęta i grzyby. O grzybach – 

przeczytaj ciekawostkę z podręcznika – str. 167. Pamiętaj – grzyby to 

nie rośliny. Te organizmy zaliczamy do osobnego królestwa.  

Mamy pięć królestw w świecie przyrody: roślin, zwierząt, grzybów, 

bakterii oraz protistów ( takich organizmów, które najprościej rzecz 

ujmując trudno dopasować do pozostałych ze względu na pewne 

cechy np. budowę). 

 

Rośliny to organizmy samożywne, czyli takie, które same są w stanie 

wyprodukować sobie niezbędne składniki odżywcze.  

 

Dzisiaj trudne pojęcie – fotosynteza.  

Otwórz proszę podręcznik – na stronie 166. Spójrz na obrazek. Aby 

zrozumieć, czym jest fotosynteza musimy przypomnieć sobie pewne 

definicje. 



Tlen – składnik powietrza, gaz – niezbędny m.in. nam ludziom do 

oddychania. 

 

Dwutlenek węgla -również składnik powietrza, gaz – który powstaje 

m.in. w wyniku oddychania. 

 

Chlorofil to pojęcie nowe – jakiego koloru są liście (nie te w okresie 

jesieni) – zielone – to jest zielony barwnik  

 

Na czym polega fotosynteza? Wracamy do ilustracji.  Foto to światło. 

Synteza to łączenie czegoś. ( tłumaczenie z języka greckiego). 

 

Aby roślina mogła przeprowadzić fotosyntezę potrzebuje światła 

słonecznego, dwutlenku węgla oraz wody z solami mineralnymi. 

Wskaż proszę na rysunku te elementy. Fotosynteza zachodzi w tych 

częściach rośliny, gdzie znajduje się chlorofil – czyli w liściach.  

Co się dzieje dalej? Taki listek to istne ,,mini laboratorium chemiczne 

u roślin”. Zastanów się jak wygląda każda przemiana chemiczna. 

Chemik bierze jakieś substancje. Łączy je ze sobą i powstają inne 

substancje. I tak jest właśnie tutaj – spójrz na ilustrację. Widzisz? W 

tych zielonych częściach roślina wytwarza sobie cukier oraz 

….uwaga…tlen, potrzebny do oddychania, również i nam.  

Zastanów się dlaczego ludzie uwielbiają wręcz spacery, tam, gdzie 

znajduje się dużo roślin.  

 

Zapraszam do wysłuchania piosenki edukacyjnej.  



Pojawia się tam troszkę elementów ze świata chemicznego. Nie będę 

teraz zagłębiać Ciebie w zapisy chemiczne – bo to jeszcze zbyt trudne.  

Ale – spróbuj zapamiętać, że w chemii – na dwutlenek węgla mówi 

się CO2, na tlen O2, na wodę H2O. O cząsteczkach, związkach 

chemicznych dowiesz się w toku dalszej edukacji.  

https://www.youtube.com/watch?v=tBw-onF8dMk 

 

Na koniec zastanówcie się jakie znaczenie dla świata przyrody mają rośliny? 

1. Pochłaniają dwutlenek węgla – a to dobrze wpływa na klimat. 

2. Produkują tlen. 

3. Stanowią pokarm dla  organizmów. 

4. Są ostoją – domem dla organizmów.  

5. Pozyskuje się z nich drewno – surowiec do budowy domów lub otrzymania 

papieru.  

 

Wykonajcie ćwiczenia – str. 86 oraz str.87 

 

Powodzenia       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBw-onF8dMk

