PRZYRODA
KLASA IV
Tematy do zrealizowania w okresie 27.04.2020r –24.05.2020r. (7 lekcji)
Temat 1: Krajobraz wczoraj i dziś.
Na tej lekcji uświadomisz sobie, jak wielki wpływ na krajobraz ma działalność człowieka oraz
wymienisz rodzaje krajobrazów kulturowych
Materiał: podręcznik, s. 151-154, 160
Zadania:1. Przeczytaj temat z podręcznika.
2. Wykonaj zadanie( do dziennika), podr. s. 154- zad. 2 b. (Skąd pochodzi nazwa Twojej
miejscowości?)

Temat 2: Obszary i obiekty chronione
Na tej lekcji dowiesz się, jak i dlaczego chroni się obszary cenne przyrodniczo oraz przypomnisz, jak
należy zachowywać się na obszarze chronionym.
Materiał: podręcznik, s. 155-158, 160
Zadania:1. Przeczytaj temat z podręcznika.
2. Zapisz w zeszycie, jakie są FORMY OCHRONY PRZYRODY (np. podr. 160, punkt 10)
3. Obejrzyj filmik "Parki narodowe i inne obszary chronione" na
https://www.youtube.com/watch?v=n6UUW2_6DNI
oraz "Parki narodowe w Polsce" na https://www.youtube.com/watch?v=fdJrmPmcq6A

Temat 3: Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy - podsumowanie działu 6.
Na tej lekcji powtórzysz , utrwalisz i uzupełnisz wiadomości i umiejętności z działu 6.
Materiał: podr., s.159-160; Atlas "Przyroda wokół nas", s. 54-59; 64-65
Zadania: Zapoznaj się z materiałem "Podsumowanie działu 6" z podręcznika oraz zawartym w atlasie.
UWAGA; Za tydzień -sprawdzian wiadomości - dział 6.

Temat 4. Sprawdzian wiadomości z działu 6

Sprawdzisz się- w jakim stopniu opanowałeś treści nauczania zawarte w dziale 6. Otrzymasz
sprawdzian, odpowiedzi prześlesz do oceny.

Temat 5: Poznajemy warunki życia w wodzie
Na tej lekcji dowiesz się, że w wodzie warunki życia są inne niż na lądzie oraz poznasz niektóre cechy
organizmów wodnych, umożliwiające im życie w wodzie
Materiał: podręcznik, s. 162-165; filmik Przystosowania zwierząt do życia w wodzie na:
https://www.youtube.com/watch?v=_BjKYd_beOE
Zadania: 1.Zapoznaj sie z materiałem na ten temat (podręcznik).
2. Narysuj wybraną rybę i zaznacz na rysunku przystosowania ryb do życia w wodzie (np. podr., rys.,
s. 162)
3. Zrób notatkę- wybierz i napisz najważniejsze według Ciebie informacje z ramki, podr. s.165.

Temat 6: Poznajemy rzekę
Na tej lekcji poznasz odcinki rzeki: bieg górny, bieg środkowy, bieg dolny oraz organizmy i
ich przystosowania w poszczególnych odcinkach rzeki.
Materiał: podręcznik, s. 166-170; film "Z biegiem rzeki" na
https://www.youtube.com/watch?v=qIvmHlwKh8k
Zadania: 1. Przeczytaj z podręcznika temat "Zbiegiem rzeki"
2. Do zeszytu: wypisz 3 odcinki rzeki oraz przy każdym odcinku podaj charakterystyczne
cechy i organizmy w nim występujące (np. po dwa).

Temat 7: Poznajemy warunki życia w jeziorze
Na tej lekcji poznasz kolejne strefy jeziora głębokiego i dowiesz się, jak organizmy
przystosowały sie do życia w wodzie słodkiej jeziora.
Materiał: podręcznik, s. 171-176; atlas "Przyroda wokół nas", s.12-13; zdjęcia / plansze
przedstawiające organizmy żyjące w jeziorze; lekcja z e-podręczniki na
https://epodreczniki.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYx
Zadania: 1. Zapoznaj się z materiałem (z podręcznika) oraz z e-podręczniki
2. Wymień nazwy stref życia w jeziorze oraz rośliny i zwierzęta w nich żyjące (po kilka).
(pomoc: tabela, podr., s. 176).

