
PRZYRODA KLASA IV 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 09.11.2020r. - 27.11.2020r.                    

(6 lekcji) 

10.11.2020r. 

1.Temat: Obserwujemy pogodę - utrwalenie wiadomości 

Materiały: podręcznik, s.33-41; karta pracy 

Cele/uczeń: -wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru 
(temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, 
kierunek wiatru); 

-podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia 

- odczytuje wartości pomiaru składników pogody, stosując właściwe jednostki 

Zadanie; Karta pracy 

12.11.2020r. 

2. Temat: „Wędrówka” Słońca po niebie 

Materiały: : podręcznik, s.42-47 (przeczytaj); karta pracy (wykonaj ćwiczenia) 

Cele/Uczeń: -wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia 
- opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku  
-opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku 

Zadanie; Karta pracy 

17.11.2020r. 

3.Temat: Jak zmieniają się pogoda i przyroda w ciągu roku? – ćwiczenia 

Materiał: : karta pracy; kserokopia wybranych ćwiczeń (zeszyt ćwiczeń) 

Cele/Uczeń: -opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku 
-odczytuje wartości pomiaru składników pogody, stosując właściwe jednostki 
- zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega zależności 

Zadanie: Karta pracy; rozwiązywanie zadań utrwalających w zeszycie ćwiczeń/kserokopia wybranych 
ćwiczeń 

19.11.2020r. 

4. Temat: Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze – podsumowanie działu 2 

Materiał: podręcznik, s.48-50; Multibook – ćwiczenia interaktywne;„ Atlas przyroda. „Świat wokół 
nas”, s. 40–43 



Cele/Uczeń: -podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i 
plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku; 

- podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia 
-podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego  

- wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura 
powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru) 
-podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia 
- nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i opisuje ich 
następstwa 

-wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia 

-wymienia kalendarzowe pory roku 

Zadanie: ćwiczenia interaktywne Multibook; 

24.11.2020r. 

5. Temat: Sprawdzian wiadomości - rozdział 2. 

Materiały: Sprawdzian z działu 2 

Cele/Uczeń: - Bada stopień opanowania treści nauczania  poznane w rozdziale "Poznajemy pogodę i 
inne zjawiska przyrodnicze": 

26.11.2020r. 

6. Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z rozdziału 2. 

Materiały: sprawdzian z działu 2; ćwiczenia utrwalające i powtórzeniowe/karta pracy 

Cele/Uczeń: - analizuje poprawność odpowiedzi na poszczególne pytania; uzupełnia braki w 
wiadomościach. 


