
PRZYRODA KLASA IV 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 18.01.- 29.01.2021r.    

( 4 lekcje) 

1. Temat: Poznajemy składniki pokarmu 

Materiały:  podręcznik, s. 68-69 

a. Cele: -omówienie klasyfikacji pokarmów ze względu na ich pochodzenie 

-wskazanie przykładowych produktów żywnościowych 
-omówienie roli poszczególnych składników pokarmowych oraz skutków ich niedoboru i nadmiaru 
-zwrócenie uwagi na  zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się) 
 

b. Treści nauczania: 

 podział składników pokarmowych 
 źródła składników pokarmowych 
 znaczenie poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu 

 
c. Zadania: karta pracy- z.ćw., s. 43; dla chętnych/ćw. dodatkowe: 
 
Odszukaj na etykietach dwóch wybranych produktów żywnościowych informacje dotyczące składu 
tych produktów. Podaj: 
a) nazwę produktu.......................... ; ................................. 
b) białka (g/100g) ......................; .................................... 
c) cukry (g/100g)..................... ; ........................................ 
d) tłuszcze (g/100g).....................; ..................................... 
 
2. Temat: . Jak przebiega trawienie i wchłanianie pokarmu? 
 
Materiały:  podręcznik, s. 70-72 

a. Cele: - analiza położenia poszczególnych narządów układu pokarmowego 
-opis etapów trawienia pokarmu 
-omówienie procesu wchłaniania pokarmu 
-wskazywanie na planszy położenia narządów przewodu pokarmowego i narządów 
wspomagających trawienie 
-rozmowa na temat zasad higieny układu pokarmowego 

 
b. Treści nauczania: 
 narządy budujące układ pokarmowy 
 rola poszczególnych narządów przewodu pokarmowego 
 etapy trawienia pokarmu 
 wchłanianie pokarmu 
 podstawowe zasady higieny układu pokarmowego 

 
c. Zadania: karta pracy- z.ćw., s. 44; dla chętnych/ćw. dodatkowe -s.45 

 
 
 
 
 



3.Temat: . Jaką rolę odgrywa układ krwionośny? 
 

Materiały:  podręcznik, s. 73-75 

a. Cele:  
-wskazywanie na planszy narządów budujących układ krwionośny 
-pomiar tętna własnego  
-„wysłuchanie” pracy serca 
-pogadanka na temat zadań układu krwionośnego 
-rozmowa na temat zasad higieny układu krwionośnego; 
 

b. Treści nauczania: 
 rodzaje i funkcje naczyń krwionośnych 
 rola serca 
 tętno 
 zadania układu krwionośnego 
 higiena układu krwionośnego 

 
c. Zadania: karta pracy- z.ćw., s. 46; dla chętnych/ćw. dodatkowe -s.47  

 
4. Temat:  Jak oddychamy? 
 
Materiały:  podręcznik, s. 76-78 

a. Cele: -omówienie położenia i roli poszczególnych narządów układu oddechowego 
-wskazywanie na planszy położenia narządów układu oddechowego  
-analiza schematu wdechu i wydechu 
-obserwacja ruchów klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu 
-omówienie przebiegu wymiany gazowej w płucach 
-rozmowa na temat zasad higieny układu oddechowego 
 
b. Treści nauczania: 
 

  budowa układu oddechowego 
 rola układu oddechowego 
 budowa i rola płuc 
 wymiana gazowa w płucach 
 higiena układu oddechowego 

 
c. Zadania: karta pracy- z.ćw., s. 48; dla chętnych/ćw. dodatkowe -s.49 
 


