
Biologia   -   klasa 6 

 

Data: 31.03.2020r (wtorek) 

 

Temat lekcji: Rozmnażanie, rozwój i różnorodność płazów. 

Cel główny: Dowiem się w jaki sposób rozmnażają się płazy, jakie są etapy ich rozwoju, 

poznam gatunki płazów, które występują w Polsce oraz dowiem się jakie jest znaczenie 
płazów w przyrodzie i życiu człowieka. 

 

Kryteria sukcesu: (nacobezu):  

1. Wiem, w jaki sposób rozmnażają się płazy. 

2. Znam etapy rozwoju płazów. 

3. Znam gatunki płazów występujących w Polsce. 
4. Wiem jakie jest znaczenie płazów w przyrodzie i życiu człowieka. 

 

Przeanalizuj poniższy materiał     

 

1. Rozmnażanie i rozwój płazów na przykładzie żaby. 

 

Płazy są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, których rozmnażanie i rozwój zachodzi         

w wodzie. W okresie godowym (w Polsce od marca do czerwca) większość płazów 

podejmuje wędrówkę do najbliższego zbiornika wodnego. 

1. Samica płaza składa do wody jaja otoczone galaretowatą substancją, tzw. skrzek. 

2. Samiec, połączony z samicą w pozycji godowej, polewa je nasieniem.  

3. Do zapłodnienia dochodzi w wodzie.  

4. Po pewnym czasie z zapłodnionych jaj wylęgają się larwy zwane kijankami. 

5. Podczas ok. 16 tygodni życia w wodzie przechodzą metamorfozę, w czasie której 

rozwijają się kończyny i zanika ogon.  

6. Dochodzi także do przebudowy narządów wewnętrznych, np. skrzela zanikają, a 

wykształcają się płuca.  

7. Po przeobrażeniu w postać dorosłą większość płazów bezogonowych opuszcza 
środowisko wodne. 

 

 



 

 

Charakterystyczne cechy kijanki: 

Kijanka ma liczne cechy przystosowujące ją do życia w wodzie. Podczas przebywania w 

środowisku wodnym w jej budowie zachodzą liczne zmiany, które coraz bardziej 
upodabniają ją do osobnika dorosłego. 

Kijanka różni się od postaci dorosłych: jest roślinożerna, oddycha skrzelami, kształtem 

przypomina ryby – ma baryłkowaty tułów ze słabo wyodrębnioną głową. We wczesnych 

fazach rozwoju nie ma kończyn, posiada natomiast długi ogon z fałdem skórnym 

pełniącym funkcję płetwy. Kijanka, podobnie jak ryba, wyposażona jest w narząd linii 

nabocznej. 

 

 

Jakie płazy żyją w Polsce? – czyli przegląd płazów występujących w Polsce. 



 

Na terenie Polski występuje obecnie tylko 18 gatunków płazów. Z powodu na 

przykład zasypywania niewielkich stawów, gdzie mogą się rozmnażać, oraz 

zanieczyszczenia środowiska jest ich coraz mniej. Dlatego wszystkie gatunki płazów w 
Polsce są objęte ochroną. 

Spośród płazów ogoniastych najpospolitsze w kraju są traszki. To niewielkie 

zwierzęta żyjące w zarośniętych stawach i jeziorach. Z końcem lata wychodzą na ląd i 

ukrywają się w wilgotnych miejscach. Polują zwykle nocą. Od jesieni szukają sobie miejsca 

na zimowe kryjówki, najczęściej zagrzebując się w ziemi. Niektóre osobniki zimują na 
dnie zbiorników, zagrzebane w mule. 

 

 

Całkiem inaczej żyje salamandra plamista. Jest to zwierzę lądowe, spotykane na 

południu Polski w wilgotnych liściastych lasach. Zapłodnione jaja rozwijają się w 

organizmie samicy. Kiedy larwy się wykluwają, samica znosi je wprost do wolno 

płynącego strumienia lub kałuży. Dorosłe salamandry źle pływają i toną w szybko 

płynącej bądź głębokiej wodzie. 

 

 



Żaby w Polsce dzieli się na zielone i brunatne. Żaby zielone, np. żaba jeziorkowa, 

większość czasu spędzają w wodzie. Żaby brunatne, np. żaba trawna, chętnie wychodzą 
na ląd, a do wody wracają głównie w okresie rozrodu. 

 

 
 

Ropuchy są płazami prowadzącymi lądowy tryb życia. Bronią się przed drapieżnikami za 

pomoca jadu produkowanego w gruczołach w skórze. Żywią się owadami, ale potrafią 

polować nawet na gryzonie, np. myszy. Kumaki są nieco podobne do małych ropuch, ale 

mają jaskrawo ubarwione brzuchy: żółto- lub pomarańczowoczarne. Są to barwy 

ostrzegawcze, bo kumaki mają w skórze gruczoły produkujące jad. 

 
 

Rzekotka drzewna jest małym zielonym płazem podobnym do żaby, spędzającym 

większość życia na drzewach i innych roślinach. Na palcach ma przylgi, które pomagają 

we wspinaniu się na drzewa. Poluje tam na owady, które często zbiera z liści. Zjada też 
chrząszcze i pająki. 

 

 



Witajcie. Poniżej macie dwa zadania do zrobienia. 

Termin oddania 03.04.2020r. (piątek) 

Pracę oddajemy na classroom, jeżeli będziecie mieli z tym problem to przesyłajcie 
na mój adres mailowy: 

dotczyk7@gmail.com 

 

 

Praca domowa  

ZADANIE 1. Przedstaw w tabeli znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka. 

 

Znaczenie płazów w przyrodzie Znaczenie płazów w życiu 
człowieka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZADANIE 2. Na podstawie dostępnych źródeł informacji podaj przykłady działań 

człowieka mających na celu ochronę płazów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko
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