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Хижі рослини
Хижі рослини – це група організмів зі змішаним живленням, які
отримують додаткові поживні речовини шляхом перетравлення комах
та інших тварин.

Є низка пристосувань для вловлення здобичі:
пастки-глечики, пастки-щелепи, пастки-невиливайки,
липкі пастки та вакуумні насоси.

Венерина мухоловка – північноамериканська рослина з
пастками-щелепами, які закриваються після того, як тварина
зачепить два пускові волоски водночас. Альдрованда також
володіє таким типом пасток, але розвинула ці пристосування у
воді, полюючи на водних комах, мікроскопічних рачків та
маленьких рибок.
Росичка – це рослина, яка має липкі волоски на поверхні
своїх листків, які приваблюють здобич солодким запахом,
а стримують її клейкими виділеннями. Росички здатні до
повільних рухів зі згортання та згинання листків.

Генлісеї полюють на маленьких безхребетних та одноклітинних
істот за допомогою пасток-невиливайок, які пропускають їх
всередину, але не випускають назовні.
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Товстянки мають листки з клейкими виділеннями, до яких
прилипають дрібні комахи.

Пухирники – найшвидші хижі рослини у світі, які володіють
пухирцями з вакуумом всередині, який засмоктує водних комах,
ракоподібних та пуголовків. Найпоширеніший тип ловчих пасток –
глечики, які є видозмінами листка, які утворюють сараценії,
дарлінгтонії, непентеси та цефалоти.

Слова:

Речення:

Їжа - Jedzenie

Ця їжа смачна - Smakuje mi / To danie
jest pyszne.

Динозавр - Dinozaur

Всі динозаври жили в той самий
час? - Czy wszystkie dinozaury żyły w
tym samym czasie?

Час - Czas

Курка - Kura
Схожа - Podobna
Буде - Będzie
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Створити курку, яка буде схожа на
динозавра - Stworzyć kurę, która
będzie podobna do dinozaura.
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Rośliny mięsożerne
Rośliny mięsożerne to grupa organizmów, które mają mieszany typ
odżywiania się i uzyskują dodatkowe składniki odżywcze dzięki trawieniu
owadów i innych zwierząt.

Posiadają przystosowania do łapania ofiar: pułapkidzbanki, pułapki-szczęki, pułapki-niewylewajki, lepkie
pułapki i pompy próżniowe.

Muchołówka amerykańska to roślina północnoamerykańska
posiadająca pułapki-szczęki, które zamykają się, jeśli ofiara
potrąci dwa włoski pułapkowe jednocześnie. Aldrowanda też
posiada takiego typu pułapki, tylko że rozwinęła swoje
przystosowania w wodzie, czyhając na owady wodne, raki
miniaturowe i małe rybki.
Rosiczka to roślina o liściach pokrytych lepkimi włoskami,
które wabią ofiary słodkim zapachem a unieruchamiają
kleistą cieczą. Rosiczki potrafią powoli się poruszać, zwijając
i zginając liście.

Genlisea poluje na małe bezkręgowce i organizmy jednokomórkowe
przy pomocy pułapek-niewylewajek, które pozwalają im trafić do
środka, ale nie wyjść z powrotem.
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Tłustosz ma liście o klejącej cieczy, do których lepią się drobne owady.

Pływacz to najsprytniejsze rośliny mięsożerne na świecie posiadające
pęcherzyki z próżnią wewnątrz, które wciągają owady wodne,
skorupiaki i kijanki. Najbardziej rozpowszechnione wśród tych pułapek
są dzbanki, które są rodzajem liścia, utworzonego przez kapturnicę,
darlingtonię, dzbanecznik i cefalotus.

Слова:

Речення:

Рослина — Roślina
Насіння — Nasiono
Має — Ma

Рослина має насіння — Roslina ma
nasiono.

Бджола — Pszczoła
Оса — Osa
Мураха — Mrówka
Солодкий — Słodki

Бджоли, оси, мурахи приманюються
солодким нектаром — Pszczół, ós,
mrówek przyciąga słodki nektar.

Нектар — Nektar
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