
Jolanta Oskwarek 

PRZYRODA 
Klasa 4 a,b  

Drodzy Uczniowie! 

Przesyłam dla Was zakres materiału (4 lekcje na dwa tygodnie). 

Zadania starałam się tak przygotować, żeby każdy mógł sobie z nimi poradzić. 

Karty pracy należy wydrukować, a kto nie ma takiej możliwości niech absolutnie nie wychodzi z domu, 

tylko je przepisze. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, proszę piszcie do mnie na adres 

jolanta.oskwarek@interia.pl. 

Podczas pobytu w domu i nauki nie zapominajcie o zasadach zdrowego stylu życia. Przypominam: 

• higiena ciała i otoczenia 

• odpowiednia ilość snu 

• prawidłowe odżywianie się 

• ćwiczenia fizyczne 

Pamiętajcie: jeżeli odpowiednio zaplanujecie sobie każdy dzień, unikniecie sytuacji stresujących i będzie 

Wam łatwiej znaleźć czas na naukę, obowiązki i wypoczynek. 

Trzymajcie się zdrowo! 

Do pracy! POWODZENIA! 

Lekcja 1,2 Temat: Składniki pogody – powtórzenie wiadomości 

Zadania obowiązkowe Zadania dla chętnych 

• Przejrzyj podręcznik i notatki w zeszycie – Pogoda – 
obserwacje i pomiary – Dział 3 (powtarzamy i utrwalamy 
wiadomości o składnikach pogody) 

• Przeczytaj rozdział: „Dziennik pogody i jej prognoza” str.72-
74 

• Obejrzyj telewizyjną prognozę pogody na następny dzień dla 
Twojego regionu. Postaraj się ją zapamiętać (możesz sobie 
nawet zapisać). Sprawdź na drugi dzień, czy prognoza się 
sprawdziła 

• Wykonaj kartę pracy nr 1 

• Zrób zdjęcie i wyślij na mój adres (termin do 1.04.2020) 

• Uczniowie, którzy już to zrobili oczywiście nie muszą tego 
robić po raz kolejny 

• Kartę pracy zachowaj – jest to notatka z lekcji 

• Zostaw jedną kartkę pustą w zeszycie (dokończymy brakującą 
notatkę po powrocie do szkoły) 

•  Wpisz temat do zeszytu 

• Zapoznaj się z lekcją z 
epodręcznika: Meteorologia i 
sprawdź swoją wiedzę  
 

 

mailto:jolanta.oskwarek@interia.pl
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-iv-meteorologia/D1BIZPZxz


Lekcja 3, 4 Temat: Nieożywione i ożywione składniki przyrody 

Zadania obowiązkowe Zadania dla chętnych 

• Zapisz w zeszycie temat lekcji 

• Przeczytaj z podręcznika rozdziały: 
o „Składniki przyrody nieożywionej’ str.75 – 78 
o „Składniki przyrody ożywionej” str. 79 – 81 

• Przepisz do zeszytu notatkę (notatka nr 1) 

• Wykonaj kartę pracy nr 2 i wklej ją do zeszytu 
 

• Zachęcam do obejrzenia 
krótkiego filmu o krajobrazie. 

• Na kartce A4 narysuj obrazek 
zawierający ożywione i 
nieożywione składniki przyrody. 
Postaraj się narysować jak 
najwięcej elementów i podpisz je. 
Zrób zdjęcie i wyślij na mój adres. 

 

NOTATKA NR 1 
TEMAT: SKŁADNIKI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ I OŻYWIONEJ 

1. Podział składników krajobrazu 

 

PRZYRODA = SKŁADNIKI NIEOŻYWIONE + SKŁADNIKI OŻYWIONE (ORGANIZMY) 
Zapamiętaj: składniki przyrody nieożywionej są niezbędne do tego, aby na Ziemi mogło istnieć życie. 

2. Wszystkie organizmy wykonują czynności życiowe. Są to: 

• Odżywianie się 

• Wzrost 

• Wydalanie 

• Wykonywanie ruchów 

• Oddychanie 

• Reagowanie na bodźce 

• Rozmnażanie się 
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Składniki 
krajobrazu

Naturalne

(powstały bez udziału 
człowieka)

Nieożywione

- wody (np. oceany, morza, rzeki)

- skały (np. piasek, węgiel, granit)

- formy terenu  (np. góry, pagórki, doliny, wąwozy)

- pogoda (np. deszcz, chmury)

Ożywione

- rośliny (np. stokrotka, dąb, pszenica)

- zwierzęta (np. mysz, biedronka, rekin)

- grzyby (np. muchomor, borowik)

- bakterie i inne mikroorganizmy

Przekształcone

(wytwory działalności 
człowieka)

- budynki

- drogi, autostrady

- linie kolejowe

- mosty

- wały przeciwpowodziowe

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q


Imię i nazwisko:  Klasa:  

KARTA PRACY 1 
SKŁADNIKI POGODY – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 

1. Uzupełnij puste miejsca. 
……………………… to wszystkie zjawiska atmosferyczne występujące w określonym  
……………………….. i czasie. 
 

2. Wypisz 5 podstawowych składników pogody. Pomogą Ci w tym poniższe symbole. 

  1 - ................................  2 - ................................  3 - ................................ 
  4 - ................................  5 - ................................ 

3. Uzupełnij puste miejsca. 
⚫ Nauka o pogodzie to ..................................................................................................... . 
⚫ Deszcz, śnieg, grad to ................................................................................................... . 
⚫ Osady atmosferyczne to na przykład ............................................................................ . 
⚫ .....................................  rozpoczyna się 21. marca. 
⚫ 22. czerwca to początek kalendarzowego ..................................................................... . 
⚫ Jesień rozpoczyna się .................................................................................................. . 
⚫ Zima rozpoczyna się ................................................................................................... . 
⚫ .................................... służy do pomiaru temperatury powietrza. 
⚫ Ruch powietrza spowodowany różnicą ciśnień (od wyżu do niżu) to .......................... . 
⚫ Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne ................................................ . 
⚫ Barometr służy do .................................................................................................. . 
⚫ Ciepły wiatr wiejący w Tatrach to .......................................................................... . 

 

4. Na poszczególnych termometrach zaznacz podane temperatury: 

    

12oC        -13oC.   9oC        -2oC. 

5. Poniżej wpisano etapy krążenia wody w przyrodzie. Uporządkuj je numerując we właściwej 
kolejności (pierwszy etap zaznaczono poprawnie). 
       1       parowanie wody z gleby i zbiorników wodnych 
..............  wsiąkanie wody do gleby 
..............  opad deszczu 
..............  tworzenie się chmur 
..............  skraplanie pary wodnej 

6. Odczytaj informacje zaszyfrowane w symbolach i wpisz w puste miejsca. 



 

Pierwszego dnia wakacji niebo było     ………………………......................................... Zrobiło się bardzo 

ciemno. Wiał silny         ……………………………………………………………………………………………………….. wiatr.  

Zaczęło padać. Na początku był to   ……………………………………………………………….….., ale po chwili  

zmienił się w gwałtowną             ……………………………………………… z   ………………………………………….…..  

Następnego dnia niebo stało się         …………………………………………………………….…. i znów świeciło  

Słońce. Temperatura w południe wynosiła 28 stopni ……………………………………………………..………….. 

7. Z którym składnikiem pogody kojarzą Ci się przedstawione przedmioty. Wpisz nazwy tych 
składników w tabeli poniżej. 

 

8. Opis jakiego rodzaju chmur umieszczono poniżej? Podkreśl właściwą odpowiedź. 
Drobne, występują wysoko w atmosferze, podobne do białych piórek. 

a) kłębiaste  b) pierzaste  c) warstwowe  d) kłębiasto-deszczowe  

9. Które z wymienionych zjawisk nie jest osadem atmosferycznym? 
a) rosa 
b) gołoledź 
c) szron 
d) grad 
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Imię i nazwisko:  Klasa:  

KARTA PRACY 2 

TEMAT: NIEOŻYWIONE I OŻYWIONE SKŁADNIKI PRZYRODY 

1. Wykonaj polecenia. 

• Zamaluj na zielono okienka, w których są zapisane nazwy ożywionych składników przyrody, 

a na niebiesko – okienka, w których są zapisane nazwy nieożywionych składników przyrody. 

Słońce powietrze kamienie 

zwierzęta skały gwiazdy 
domy grzyby Księżyc 

mikroorganizmy góry trawa 

mosty woda chmury 

rośliny drogi samoloty 
bakterie rzeki drzewa 

 

• Wyjaśnij, dlaczego część okienek została niepokolorowana 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wyjaśnij, po czym rozpoznasz ożywione składniki przyrody. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj polecenie. 

Bartek z tatą wybrał się na spacer, jak tylko przestał padać deszcz. Nieśmiało zza chmur wychodziło 

już słońce. Zimne krople wody spadały na głowę chłopca, ale nie zwracał na to uwagi. Rozwijające się 

liście drzew miały świeży, zielony kolor. Ptaki pięknie śpiewały, a z oddali słychać było szczekanie psa 

i szum morza. W powietrzu czuć było zapach wilgotnej ziemi. Bartek z tatą przeszli przez most koło 

kościoła i zatrzymali się przy starej fontannie. Chłopiec podniósł z ziemi mały kamyk i wrzucił go do 

wody. Z gałęzi drzewa przyglądała się im wiewiórka. Obok po torach przejechał tramwaj, a nad 

głowami przeleciał helikopter i schował się za pagórkiem. 

Polecenie: Odszukaj i zapisz wymienione w tekście 

Składniki przyrody 
ożywionej 

 
 
 
 

Składniki przyrody 
nieożywionej 

 
 
 
 

Wytwory 
działalności 
człowieka 
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