Rozwiąż krzyżówkę
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1) Jest „fabryką” tlenu.
2) Warstwa krzewów i drzew w formie krzewiastej.
3) Działa w lesie kojąco na słuch.
4) Wchodzi w skład runa leśnego.
5) Tworzą ją opadłe liście, szczątki roślin i zwierząt.
6) Produkuje się je z drewna.
7) Warstwa lasu wraz ze ściółką.
8) Jaką budowę ma las ?

Zaznacz na rysunku nazwy poszczególnych warstw lasu.

................................................................

................................................................
…………………………………………
…………………………………………
Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami z ramki.
Najniżej w lesie znajduje się ......................., którą tworzą opadłe ...................., igły,
mrówki, .................... .Wyżej ściółki znajduje się .................. leśne. Tworzą go
………………………………. jagody oraz ......................... . .Żyją tu ważki,
.................... …żaby, ............................. Warstwa średnia to .....................................,
do którego należą młode drzewa i ................. …. Podszyt to doskonałe mieszkanie dla
pająków, ........................., lisów, ..................... … i .................................
Najwyższą warstwę tworzą ............................ Ptaki budują tu swoje ............................,
a wiewiórki zakładają domy.

liście
podszyt

runo

grzyby

krzewy owadów

ściółka

mchy

saren

dzików

paprocie motyle zaskrońce
drzewa

gniazda

żuki

Wypisz z ramki nazwy roślin tworzących poszczególne warstwy lasu.

ŚWIERKI - TRAWY - DĘBY - CZARNE JAGODY –
JARZĘBINY – LESZCZYNY – PAPROCIE – GRZYBY –
MALINY LEŚNE – MCHY

Drzewa:
.................................................................................................................................

Podszyt:
.................................................................................................................................
Runo leśne:
.................................................................................................................................

Z rozsypanki wyrazowej ułóż zdanie:

różne zwierzęta., dziki obszar, rosną drzewa, oraz żyją, na którym, duży, Las to,
i inne rośliny

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Prawda to czy fałsz, zaznacz krzyżykiem poprawną odpowiedź

Dzięcioł mieszka w lesie.
W lesie nie powinno się krzyczeć,
gdyż można przestraszyć
grzybiarzy.
Jeśli odkryje się gniazda ptasie z
jajkami, to najlepiej nie dotykać
gniazda i jaj.
Na skraju leśnej polany
zauważyliście lisa, który przed
wami nie ucieka, podchodzicie,
aby go pogłaskać.
Dzik jest wszystkożerny.
Muchomory to grzyby trujące,
dlatego można je deptać.
W lesie najbardziej
nasłonecznioną warstwą są
korony drzew.
Podszyt to najwyższa warstwa
lasu

Sosna i buk to drzewa, które
można spotkać w lesie.
Po zauważeniu w lesie węża
próbujecie go złapać.
Po wypiciu napoju w lesie
najlepiej butelkę wyrzucić do
pobliskiego rowu.
Na skraju leśnej polany
zauważyliście lisa, który przed
wami nie ucieka, trzymacie się od
niego z daleka, a o spotkaniu
informujecie dorosłych.
Grzyby powinniśmy zbierać do
plecaka, bo jest nam go wygodnie
nosić.
Las z przewagą drzew iglastych to
las choinkowy.
Jagoda jest małą krzewinką.
Owoce z niektórych roślin leśnych
oraz grzyby są pokarmem dla
ludzi.

