
Jolanta Oskwarek 

PRZYRODA 
Klasa 4a cz.10 

INFORMACJA PRZEZNACZONA NA 2 LEKCJE: 

19 CZERWCA 2020 (PIĄTEK) 

24 CZERWCA 2020 (ŚRODA) 
 

Witam Was Moi Drodzy Uczniowie! 

Witam Kamila, Anetkę, Alana, Gabrysię, Przemka, Kacpra, Kingę, Julkę, Zosię, Dawida, Gabrysię, Olgę. 

 

Kontynuujemy naszą wędrówkę po ludzkim ciele. 

To już ostatnie 2 lekcje w tym roku szkolnym.      

Zapraszam       
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

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

jolanta.oskwarek@interia.pl 

 

 

 
Ciąg dalszy na następnej stronie 

 

  

mailto:jolanta.oskwarek@interia.pl


LEKCJA 1 (2020-06-19, PIĄTEK) TEMAT: UKŁAD ODDECHOWY 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Przeczytaj z podręcznika: „Układ oddechowy” str. 140-142. Czytaj uważnie i zwróć uwagę na rysunki. 

3. Zapoznaj się z poniższą notatką i postaraj się jak najwięcej zapamiętać (NIE odsyłaj jej do mnie) 

4. Jeżeli masz możliwość, wydrukuj notatkę i wklej ją do zeszytu. Jeżeli nie masz możliwości 

wydrukować, to postaraj się ją przepisać. 

NOTATKA 

1. Układ oddechowy odpowiada za pobieranie i dostarczanie do organizmu tlenu i usuwanie z 

organizmu dwutlenku węgla. 

2. Budowa układu oddechowego 

 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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3. Oddychanie zachodzi w dwóch etapach: 

• wdech 

• wydech 

4. W płucach następuje wymiana gazowa. Krew oddaje dwutlenek węgla, a zabiera tlen, który zanosi 

do wszystkich komórek naszego ciała. 

5. Właściwe oddychanie zachodzi w komórkach i polega na spalaniu strawionego pokarmu w 

obecności tlenu. W wyniku tego procesu wyzwala się energia i dwutlenek węgla. Proces ten nazywa 

się oddychaniem komórkowym. 

Energia wykorzystywana jest między innymi do: 

• poruszania się  

• wykonywania pracy fizycznej 

• myślenia 

• pracy serca  

• wykonywania ruchów oddechowych 

• utrzymania stałej temperatury ciała 

 

 

 

 

 

 

Koniec notatki       
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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LEKCJA 2 (2020-06-24, ŚRODA) TEMAT: KRĄŻENIE KRWI W ORGANIZMIE 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Zapoznaj się z poniższą notatką i postaraj się jak najwięcej zapamiętać (NIE odsyłaj jej do mnie) 

3. Jeżeli masz możliwość, wydrukuj notatkę i wklej ją do zeszytu. Jeżeli nie masz możliwości 

wydrukować, to postaraj się ją przepisać. 

 

NOTATKA 

1. Funkcja układu krwionośnego: 

• transport krwi, a wraz z nią tlenu i dwutlenku węgla oraz substancji pokarmowych 

• utrzymywanie stałej temperatury ciała 

• obrona organizmu przed zarazkami 

2. Układ krwionośny tworzą: 

• krew 

• serce (wielkość zaciśniętej pięści człowieka) 

• naczynia krwionośne: 

• tętnice 

• żyły 

• naczynia włosowate 

Koniec notatki       

 

Podsumowanie 

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując krzyżówkę 

  1)                   

       2)              
      3)               

   4)                  

        5)             

6)                     

       7)              

 

1) Drzewo iglaste, które zrzuca igły na zimę 

2) Pora roku, rozpoczyna się 22 czerwca 

3) Służy do oglądania obiektów niewidocznych gołym okiem 

4) Są to wszystkie zjawiska atmosferyczne występujące w określonym miejscu i czasie 

5)  Zwierzęta spożywają gotowy pokarm, są więc organizmami …………………… 

6) Jest podstawowym sposobem poznawania przyrody 

7) Układ ……………………………… kontroluje pracę organizmu 

 



 

MOI DRODZY 

UCZNIOWIE! 

 

Dziękuję Wam za cały rok 

wspólnego poznawania 

przyrody. 

 

 

Mam nadzieję, że wakacje będą 

dla Was czasem zasłużonego 

i efektywnego, a przede 

wszystkim bezpiecznego 

wypoczynku.  

 

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i każdej przeżytej przygody.  

Życzę Wam, abyście odpoczęli, nabrali sił, zapału do pracy i do pokonywania 

nowych wyzwań w kolejnym roku szkolnym. 

 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

Jolanta Oskwarek 

  



BEZPIECZNE WAKACJE 
 

 
 

BEZPIECZNE WAKACJE 
 

           

                

              


