
PRZYRODA 

Klasa IV 

Tematy do zrealizowania w okresie: 28.09.2020r.- 02.10.2020r. (2 tematy) 

Tematyka lekcji nauczania hybrydowego dla klas z nauką zdalną 

29.09.2020r. (wtorek) 

Temat: Przyroda pomaga wyznaczać kierunki geograficzne 

MATERIAŁ: Podręcznik do przyrody, s.21-22 

Uczeń: 

-podaje nazwy głównych kierunków geograficznych wskazanych przez nauczyciela na widnokręgu;  

-wyznacza główne kierunki geograficzne na podstawie instrukcji słownej; 

- określa warunki wyznaczania kierunku północnego za pomocą gnomonu (prosty patyk lub pręt, 

słoneczny dzień); 

- wie, że przyroda (rośliny i inne obiekty w otoczeniu) pomaga wyznaczyć kierunki geograficzne 

Notatka- zapisz w zeszycie: 

1. Widnokręgiem nazywamy linię pozornego zetknięcia nieba z powierzchnią Ziemi. (niebo -sklepienie 

niebieskie). 

2. W pogodną noc  kierunek północny wskazuje Gwiazda Polarna (to ostatnia gwiazda dyszla Małego 

Wozu). Na widnokręgu, tuż pod nią znajduje się północ (przykład, podręcznik, s. 20). 

3. W słoneczny dzień, w południe, kierunki główne możemy wyznaczyć za pomocą gnomonu (może 

nim być prosty patyk lub pręt wbity w ziemię. (przykład, podręcznik, s. 20) 

4. Kierunki można też wskazać, obserwując rośliny i inne obiekty w otoczeniu (podr., s. 21), np.  

a) mech jest na drzewie zazwyczaj od północnej strony 

b) słoje drzewa są węższe od strony północnej 

c) gałęzie samotnie rosnącego drzewa są krótsze od północnej strony 

d) anteny satelitarne montuje się -zwrócone na południe 

5. Wykonaj ćwiczenia - karta pracy 

Karta pracy: W jaki sposób określamy kierunki geograficzne? 

1. Wykonaj polecenia. 

a) Podpisz zaznaczone kierunki główne polskimi oraz angielskimi nazwami. W kwadraty 

wpisz ich międzynarodowe skróty. 

b) Zaznacz zielonymi strzałkami kierunki pośrednie. Podpisz je polskimi nazwami oraz 

międzynarodowymi skrótami. 

https://synergia.librus.pl/wiadomosci/1/5/493469/f0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na podstawie rysunku uzupełnij zdania nazwami kierunków geograficznych. 

 

 

  

Gdy Hania idzie z domu do szkoły, wędruje  

wkierunku………………………………………………… 

Dom Hani leży na  ………………………………………. 

od biblioteki. 

Na ……………………………………………………….. od 

centrum handlowego znajduje się biblioteka. 
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3. Wykonaj rysunek. Przesuwaj się o określoną liczbę kratek w kierunku podanym  

w instrukcji zamieszczonej w ramce. Rozpocznij rysowanie od miejsca wskazanego strzałką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wykonaj polecenia. 

a) Wykonaj rysunek. Przesuwaj się o określoną liczbę kratek w kierunku podanym 

w instrukcji. Rozpocznij rysowanie od miejsca oznaczonego kropką. 

 

 

 

b) Napisz instrukcję, na podstawie której wykonano rysunek domu. Użyj międzynarodowych skrótów 

nazw kierunków. 

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

 

 

2 kratki na północny zachód • 3 kratki na zachód • 3 kratki na południowy zachód • 11 kratek na 

południe • 1 kratka na wschód • 6 kratek na północ • 1 kratka na północny wschód • 1 kratka na 

wschód • 2 kratki na południowy wschód • 5 kratek na południe • 3 kratki na wschód • 6 kratek 

na północ • 2 kratki na południowy wschód • 5 kratek na wschód • 2 kratki na północny wschód • 

6 kratek na południe • 3 kratki na wschód • 10 kratek na północ  • 2 kratki na północny zachód • 

10 kratek na zachód 

3 SE, 2 S, 1 SE, 4 S, 1 NW, 3 S, 2 SW, 2 SE, 6 W, 2 NE, 2 NW, 3 N, 1 SW, 4 N, 1 NE, 2 N, 3 NE 



01.10.2020r. (czwartek) 

Temat: Określamy kierunki geograficzne, ćwiczenia utrwalające  

Materiał: podręcznik, str. 22; ćwiczenia ( karta pracy "Określamy kierunki geograficzne"- przesłana  

dla Ciebie przez e-dziennik) 

Uczeń: 

-podaje nazwy głównych kierunków geograficznych;  

- przyporządkowuje skróty do nazw głównych kierunków geograficznych;  

-określa warunki korzystania z kompasu;  

-posługując się instrukcją, wyznacza główne i pośrednie kierunki geograficzne 

Zadanie: Na wtorek powtórz: 

1. Podręcznik, str. 23-24 (przeczytaj zebrane wiadomości ) 

2. Poćwicz określanie  i nazywanie kierunków geograficznych. 

3. Poćwicz wykonanie rysunku- przesuwanie się o wskazaną liczbę kratek, zgodnie z podanym 

kierunkiem geograficznym, od zaznaczonego miejsca (np. 2W, 1N, 3W, 2NE ...). 

 

 

 


