
Nauka zdalna (20.04-24.04.2020) 

Przyroda klasa IV 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu :Poznajemy krajobraz naszej okolicy”. 

Krajobraz to wygląd fragmentu powierzchni Ziemi, mający charakterystyczne 
cechy.  
Składnikami krajobrazu są: 
■ ukształtowanie terenu, 
■ skały, 
■ wody, 
■ szata roślinna, 
■ charakterystyczne zwierzęta, 
■ wytwory działalności człowieka. 

Nazwy miejscowości wywodzą się między innymi od: położenia miejscowości, 
nazwiska jej założyciela, zawodu uprawianego kiedyś przez mieszkańców, 
targowych dni tygodnia. 

Glebę tworzą składniki nieożywione: okruchy skalne, próchnica, powietrze 
i woda, oraz składniki ożywione, czyli organizmy glebowe. 

Skorzystaj z flipbooka zacznij od strony 139 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Tajemnice-przyrody-4_2/files/basic-

html/page139.html 

Wykonaj zadania 

 

1. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy. 
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 zabudowania 

 ................................. 
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2. Skreśl w poniższych zdaniach błędnie użyte wyrazy.      

A. Im grubsza jest warstwa próchnicy, tym żyźniejsza / mniej żyzna jest gleba. 

B. Do najważniejszych składników krajobrazu / gleby należą okruchy skalne, powietrze, woda i 

próchnica.  

C. Do organizmów glebowych zaliczamy dżdżownicę / żmiję. 

D. Z rozłożonych szczątków organizmów powstaje próchnica / glina. 

 

3. Opisz krótko skutki jednej zmiany, która zaszła w okolicach twojej szkoły lub domu w ciągu 

ostatnich 5 lat.         

...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Dopasuj do nazw obszarów i obiektów chronionych właściwe opisy. Wpisz w miejsca kropek 

odpowiednie litery.          

1. Park narodowy ………….  

2. Rezerwat przyrody  ………….  

3. Pomnik przyrody ożywionej ………….  

A. Zajmuje obszar ponad 1000 hektarów. Służy ochronie przyrody tego terenu  

i charakterystycznych cech jego krajobrazu. 

B. Jaskinia z bogatymi formami skalnymi. 

C. Zabytkowa aleja starych dębów o wyjątkowej wartości przyrodniczej. 

D. Na jego terenie ochronie podlega cała przyroda lub jej wyjątkowo cenne elementy. Jego 

powierzchnia na ogół nie przekracza 1000 hektarów. 

 

5. Podkreśl zdanie zawierające prawdziwą informację na temat parków krajobrazowych. 

         

A. Mają niewielką powierzchnię, często mniejszą od powierzchni rezerwatów przyrody. 

B. Na ich terenie nie wolno hodować bydła. 

C. Na ich terenie wolno prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli nie zagraża ona środowisku.  

D. Na ich terenie nie wolno uprawiać roślin. 

 

Temat: Poznajemy warunki życia w wodzie. 

Skorzystaj z flipbooka  strony 163-167 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Tajemnice-przyrody-4_2/files/basic-

html/page163.html 
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Uzupełnij tabelę opisującą warunki życia w wodzie. 

Warunki środowiska 
wodnego 

opis  Przystosowania organizmów 

 w wodzie poruszanie się jest 
o wiele 
trudniejsze niż na lądzie. 

 

 

ruch wody  
 
 
 

 

  zimą organizmy wodne 
przemieszczają się bliżej dna 
zbiorników wodnych 
lub zakopują się w mule. 

zawartość tlenu  
 
 
 

 

  w zbiornikach wodnych 
na pewnej głębokości żyją 
wyłącznie organizmy 
cudzożywne. 

 

 


