
Jolanta Oskwarek 

PRZYRODA 
Klasa 4 a,b, cz.2  

Witam Was Drodzy Uczniowie! 

Mam nadzieję, że zdrowie i dobry humor wszystkim dopisują. Myślę, że w święta udało się Wam odpocząć, 

więc zabieramy się do dalszej pracy. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

• Wysyłaj do mnie tylko te materiały, o które wyraźnie proszę i tylko jeden raz 

• Z tych materiałów, które właśnie czytasz, nie będzie nic do wysłania. Wkrótce przyślę informację o 

sposobie sprawdzenia wiadomości. Dlatego nic nie odsyłaj na razie, tylko pilnie się ucz. 

• Jeśli będzie w przyszłości coś do wysłania, to nazywaj przesyłane do mnie pliki w następujący sposób:  

o Nazwisko.Imię.klasa.temat  

o np. Zięba.Hiacynta.4b.Las  

Dzięki temu łatwiej mi się zorientować, czyje prace poprawiam 

• Wykonuj prace samodzielnie 

• W razie jakichś pytań śmiało pisz do mnie. Przypominam mój adres mailowy: 

jolanta.oskwarek@interia.pl 

Na początek sprawdź samodzielnie swoją kartę pracy nr 2 i jeżeli jest taka potrzeba, to popraw. NIE ODSYŁAJ 

jej już do mnie. 

Przypominam: kartę pracy nr 2 wklejamy do zeszytu lub przepisujemy 

Poniżej prawidłowo rozwiązana karta pracy nr 2. 

 



 

Po sprawdzeniu powyższej karty pracy przejdź do nowej lekcji (na kolejnej stronie). 



 

TEMAT: CZYNNIKI ŚRODOWISKA DECYDUJĄ O ŻYCIU ORGANIZMÓW  
 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Przeczytaj z podręcznika rozdział: "Czynniki środowiska decydują o życiu organizmów" (w moim 

podręczniku str. 82-84) 

3. Przepisz notatkę do zeszytu (NIE odsyłaj jej do mnie) 

NOTATKA 

1. Do najważniejszych czynników środowiska, które mają wpływ na życie organizmów należą: 

• światło słoneczne 

• tlen 

• temperatura powietrza 

• woda 

2. Porównanie środowisk 

Cecha 
Środowisko 

powietrze woda 

wahania temperatury duże małe 

szybkość nagrzewania 
szybko się ogrzewa i szybko 

traci ciepło 
powoli się ogrzewa i powoli traci ciepło 

zawartość tlenu stała, 21% 
mała i zależy od temperatury (im wyższa 

temperatura, tym tlenu mniej) 

gęstość mała 
duża, około 800 razy większa od 

powietrza 
opór stawiany organizmom mniejszy niż woda duży 

przejrzystość duża mała 

 

3. Podział zwierząt ze względu na temperaturę ciała 

 

Kolejna lekcja na następnej stronie 
 
 
 

Pomoce do lekcji przygotowywane z wykorzystaniem materiałów wydawnictwa „Nowa Era” i „Wiking” 

  

Zwierzęta

Zmiennocieplne

To takie, których temperatura ciałą zależy
od temperatury otoczenia. Należą do 
nich na przykład: owady, pająki, raki, 

ślimaki, ryby, żaby, jaszczurki

Stałocieplne

To takie, których temperatura ciała nie 
zależy od tempetratury otoczenia. Są to 

ptaki i ssaki.



TEMAT (2 LEKCJE): LAS MA BUDOWĘ WARSTWOWĄ. WARUNKI PANUJĄCE W LESIE. 
 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Uważnie przeczytaj rozdział z podręcznika: „Warunki życia w lesie” (w moim podręczniku str. 85-87) 

3. Przepisz do zeszytu i uzupełnij notatkę (NIE odsyłaj jej do mnie) 

 

NOTATKA 
 

1. Las jest to środowisko naturalne lub ukształtowane przez człowieka, w którego szacie roślinnej 

dominują drzewa. Lasy dzielimy na: 

• iglaste 

• liściaste 

• mieszane 

 

2. Warstwowa budowa lasu.  

Przerysuj obrazek do zeszytu (lub wydrukuj i wklej) i podpisz warstwy lasu.  

Użyj następujących określeń: podszyt, runo leśne, korony drzew 

 

 
Ciąg dalszy na kolejnej stronie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoce do lekcji przygotowywane z wykorzystaniem materiałów wydawnictwa „Nowa Era” i „Wiking” 



Przepisz do zeszytu i uzupełnij poniższą tabelę. Skorzystaj z poniższych słów i wyrażeń: 

Wyrażenia do użycia w kolumnie „Opis”:  
średnia warstwa lasu, najniższa warstwa lasu, najwyższa warstwa lasu, dużo światła, mniej światła, 
mało światła, duża wilgotność, niewielka wilgotność, silny wiatr, utworzony z krzewów i młodych 
drzew, składa się z krzewinek i roślin zielnych 
 
Wyrażenia do użycia w kolumnie „Przykłady organizmów”: 
wiewiórka, mech, paproć, malina, dzięcioł, poziomka leśna, kuna, dzik wilk, dąb, sarna, świerk, 
leszczyna, jaszczurka, ślimak, muchomor, dzika róża 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przepisz i zapamiętaj: warunki panujące w warstwach lasu różnią się zależnie od ilości docierającego 

światła, wilgotności, temperatury powietrza oraz siły wiatru 

 

ZADANIE 

Wyjaśnij w zeszycie, co to jest ściółka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoce do lekcji przygotowywane z wykorzystaniem materiałów wydawnictwa „Nowa Era” i „Wiking” 

Warstwa lasu Opis Przykłady organizmów 

Korony drzew   

Podszyt   

Runo leśne   


