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Przyroda czerwiec 

 

klasa IV 

 

IV – Ciekawostki 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

Zrealizowaliśmy już treści podstawy programowej. Nadszedł czas na ciekawostki 
 

 

 

 

Nadchodzi lato, idealny czas na wycieczki po okolicy. Wykorzystaj ten czas  
i wybierz się na taką wycieczkę i poniższe polecenia wykonaj właśnie tam. 

Najpierw poproś rodziców o pomoc i uzyskaj z Internetu lub z innego źródła 
mapę okolicy, w którą się wybierasz a następnie: 

1. Odczytaj skalę w jakiej wykonano tę mapę  
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zaplanuj trasę wycieczki i zaznacz ją na mapie. Zmierz długość trasy 

 na mapie i oblicz ile w rzeczywistości będzie wynosiła trasa wycieczki 
Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

Trasa wyniesie …………………………… 
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3. Wypisz, jakie elementy krajobrazu będziesz mijał po drodze w czasie 

wędrówki 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Poproś kogoś dorosłego aby Ci towarzyszył i wybierz się „w teren”. Bądź 
przewodnikiem na tej wycieczce.  
 

5. Obserwuj otoczenie i postaraj się określić w jakim stopniu środowisko jest 
w niej zanieczyszczone. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jeśli na Twojej trasie znajduje się jakaś rzeka Opisz ją krótko. Określ czy 
jest duża, średnia czy mała. Czy dużo wody w niej płynie i czy płynie 
szybko? Czy są w niej jakieś zanieczyszczenia? Określ, który brzeg jest 
lewy a który prawy. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Zaobserwuj, jakie elementy krajobrazu znajdują się nad jej brzegami. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Zmierz np. taśmą mierniczą w terenie fragment trasy a następnie znajdź 

go na mapie i oblicz jego długość na podstawie skali. Czy wyniki były 
podobne? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Jeśli masz w domu to zabierz ze sobą kompas. Zaobserwuj kierunki świata 
na podstawie mchu lub innej metody, którą już znasz a następnie określ 
kierunki za pomocą kompasu. Czy zgadzają się? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10.Ciesz się wycieczką. Może zrobisz jakieś ciekawe zdjęcia albo znajdziesz 

ciekawe okazy do zabrania do domu. 
 

11.Co najbardziej zainteresowało Cię w przyrodzie w klasie IV? Który dział lub 
fragment materiału szczególnie przypadł Ci do gustu? A może nie znalazło 
się nic takiego i z niecierpliwością czekasz na materiał następnej klasy? 
 

 
Życzę miłej pracy i udanych wakacji ☺ 

 

 

 
 


