
Temat: Poznajemy budowę i środowisko życia 
gadów. Przegląd i znaczenie gadów. 

Gady żyjące w Polsce

Czego nauczymy się na lekcji ?

✓ Wymieniać cechy wspólne i różniące poznanych 
gadów;

✓ Opisywać przystosowania gadów do życia na lądzie;

✓ Omawiać sposób rozmnażania i proces rozwoju 
gadów; 

✓ Wyjaśniać ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka



Co wiesz na temat gadów ?

• Jakie gatunki zaliczamy do gadów ? 

• Jakie gady u nas występują ?  

• Których gadów w Polsce nie spotkamy ? 

• W jakim środowisku żyją ? 



CHARAKTERYSTYKA GRUP GADÓW
DO GADÓW 
ZALICZAMY

WĘŻE

JASZCZURKI

ŻÓŁWIE KROKODYLE

Jakie znasz przykłady gatunków z każdej z tych grup ?
Z jakich części składa się ciało jaszczurki, węża, żółwia 
i krokodyla ?
Jakie cechy budowy różnią te grupy ?
Jakie są cechy wspólne w budowie  tych zwierząt ?
Czym pokryte jest ich ciało ? 

PODRĘCZNIK STR. 104 lub 107



Czym pokryte jest ciało gadów ?

Ciało Gadów pokryte jest skórą
suchą która wytwarza łuski lub
tarczki pełniące funkcje ochronne
Żółw dodatkowo posiada pancerz.

TARCZKI ROGOWE KROKODYLA ŁUSKI U WĘŻA ŁUSKI U JASZCZURKI

TARCZKI U ŻÓŁWIA



Systematyka gadów dla ciekawych
RZĄD: ŁUSKONOŚNE 

(mają ciało pokryte łuskami)
RZĄD: ŻÓŁWIE RZĄD: KROKODYLE

Podrząd: Jaszczurki
- Rodzina: Agamy
- Rodzina: Gekony
- Rodzina: Kameleony

Podrząd: Węże Rodzina: żółwie morskie
Rodzina: żółwie lądowe
Rodzina: żółwie słodkowodne

Rodzina: Aligatory (w tym Kajmany)

Rodzina: Gawiale
Rodzina: Krokodyle właściwe

Więcej o … krokodylach
Polsce nie żyją gatunki z tego rządu. Krokodyle pojawiły się 150 mln lat temu.
Można je spotkać w Azji południowej, Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Afryce. 
Występują w wodach słodkich, spotyka się też je na otwartym morzu. Większość gatunków zamieszkuje tropiki.
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Notatka do zeszytu
Gady to gromada zwierząt do której należą:

• Jaszczurki: posiadają palczaste kończyny, długi ogon.

• Węże: nie posiadają kończyn, ciało pokryte łuskami.

• Żółwie: posiadają pancerz do którego są zdolne chować kończyny i głowę.

• Krokodyle: u nas nie występują żadne gatunki. 

Wiemy już że gady to zwierzęta które zamieszkują środowiska
lądowe, zastanów się, jakie przystosowania w budowie
i funkcjonowaniu musiały nabyć gady ? Podpowiedź:

• Czym było pokryte ciało płazów ?
• Na jaki okres płazy wracały z lądu do wody ?
• Jak pobierają tlen gady ?



Rozmnażanie i rozwój gadów
Analizując obrazki przedstawione na slajdzie, odpowiedz 
na pytania:

• Gady są jajorodne czy żyworodne ?

• Gdzie składają jaja gady ?

• Czym różnią się jaja płazów od jaj gadów ?

• Patrząc na małe krokodyle, czy u gadów zachodzi 
rozwój prosty czy złożony ?

JAJA 
GADÓW

JAJA 
PŁAZÓW



Notatka do zeszytu : 

Przystosowania gadów do życia na lądzie

• Skóra pokryta łuskami lub tarczkami chroni przed czynnikami środowiska

• Oddychanie za pomocą płuc

• Jaja chroniona skorupką. 

• Rozmnażanie: gady są jajorodne, jaja składają na lądzie. Zachodzi u nich 
rozwój prosty. 

Ciekawostka:
Płeć krokodyli zależy od temperatury, w jakiej rozwijają
się jaja. Przy temperaturze 32°C wylęga się tyle samo
samców, co samic. Jeżeli temperatura jest niższa, wyklują
się tylko samice, a kiedy przekroczy 33°C – tylko samce.



Gady Polski
W środowisku naturalnym Polski występuje 8 (lub 9) gatunków
gadów. Wszystkie objęte są całkowitą ochroną gatunkową. Większość
z nich to gatunki rzadkie lub bardzo rzadkie. W ostatnich
dziesięcioleciach obserwuje się stopniowe zanikanie zarówno tych
najrzadszych, jak i dotychczas pospolitych gatunków. Jak myślisz,
jakie są główne zagrożenia gadów ?

Ważne: Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym gadem
żyjącym w Polsce. Jej jad może być niebezpieczny dla zdrowia
niektórych osób podatnych na jad, szczególnie dzieci i ludzi
starych lub chorych. Znany jest tylko jeden przypadek, kiedy
ukąszenie żmii okazało się śmiertelne. Należy pamiętać, że żmija
nie ma powodu, aby kąsać człowieka. Zaniepokojona woli uciec
niż ukąsić. Pamiętaj, że nie wolno zabijać napotkanych żmij!



Przegląd gadów
Na podstawie dostępnych materiałów oraz podręcznika i atlasów
przyrodniczych przygotuj informację na temat każdej grupy poznanych
gadów. Praca powinna zawierać:

1. Podpisane odpowiednią nazwą gatunkową zdjęcia gatunków;

2. Wiadomości na temat sposobu odżywiania się

3. Informacje dotyczące ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka

4. Charakterystyczne procesy zachodzące u gadów, ciekawostki

5. Ułóż 3 pytania do quizu na temat poznanych gadów. Podpowiedź rodzajów pytań
• Prawda czy fałsz

• Pytania typu abcd

• Po czym rozpoznasz ?

• Czym żywi się ?


