
Wiem, co trzeba 

 

©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku 

Przyroda kwiecień 

 

klasa IV 

 

IV – Poznajemy krajobrazy 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

VI.1. rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej 
okolicy szkoły 
VI.2. rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy 
szkoły i miejscu zamieszkania 
VI.3. tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy 
VI.4. rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania 
VI.5. rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje 
naturalne i sztuczne zbiorniki wodne 
VII.1. wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej 
okolicy 
VII.4. charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy 
VII.5. opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań 
rodzinnych, starych fotografii 
VII.6. ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd 
krajobrazu najbliższej okolicy 
VII.7. wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miejscowości 
VII.8. wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników 
przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich 
ochrony 
VII.9. ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego „małej ojczyzny” 
 

 

1. Spośród wymienionych składników przyrody podkreśl te, które są 
elementami ożywionymi: 
 
a) pies    e) samochód   

b) dom    f) grzyb 

c) statek na morzu  g) telefon 

d) pszczoła    h) starszy brat/siostra 
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2. Wyjaśnij, czym jest środowisko antropogeniczne. Wymień 4 elementy 
antropogeniczne w najbliższej okolicy  
 
Środowisko antropogeniczne - ………………………………………….………………………… 

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

1) …………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………….. 

 
3. Przypomnij sobie i dopisz, jakimi kolorami na mapie hipsometrycznej 

zaznaczamy: 
 

a. Niziny -………………………………………… 

b. Wyżyny - ………………………………………… 

c. Góry - ………………………………………… 

d. Morza, jeziora, rzeki - ………………………………………… 

e. Depresje –…………………………………………  

4. Rozpoznaj i podpisz odpowiednio, który rysunek przedstawia równinę, 
wzniesienie a który zagłębienie terenu 

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

5. Podaj przykłady skał występujących w Twojej okolicy: 
 

a. skały litych - …………………………………………………………………………………….. 

b. skały zwięzłe - ……………………………………………………………………………….. 

c. skały luźne - …………………………………………………………………………………. 
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6. Porozmawiaj z rodzicami lub dziadkami i zapytaj, skąd pochodzi nazwa 
miejscowości, w której mieszkasz.  
 
Moja miejscowość nazywa się ……………………………………………………………………… 

Jej nazwa pochodzi od : ……………………………………………………………………………… 

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

7. Chrońmy środowisko – hasło bardzo popularne w dzisiejszych czasach. 
Działalnością w tym kierunku zajmuje się wielu ludzi, wiele organizacji. 
 Po co? Uważasz, że ma to jakieś znaczenie i sens? Powinniśmy się tym 
zajmować? Czy osoby prywatne również, czy tylko organizacje? 
 

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

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

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

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

8. Skąd się biorą zanieczyszczenia? Czym mogą być zanieczyszczone 
poszczególne elementy przyrody? 
 

a) woda - …………………………………………………………………………………………………….. 

b) powietrze - ……………………………………………………………………………………………….. 

c) gleba - …………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. W deszczowy dzień postaw na parapecie słoik i zbierz do niego wodę 
opadową. Następnie przelej tę wodę przez biały materiał, aby określić czy 
woda jest czysta. Co pokazało Twoje doświadczenie? 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.W jaki sposób nasze państwo chroni środowisko? 
 

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

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

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

11.Zastanów się, gdzie w Twojej okolicy znajduje się jakiś obiekt lub obszar 
chroniony. Opisz go krótko (co to jest, co się tam chroni, itd.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………..……………..………………………………………….… 

12.Odszukaj w domowym albumie lub w Internecie stare zdjęcia Twojej 
okolicy (może podwórka). Wykonaj zdjęcie obecnego stanu (możesz też 
wykonać rysunki lub plany). Wklej oba zdjęcia (lub rysunki lub plany)  
i porównaj je. Co się zmieniło? Czy zmiana Twoim zdaniem jest na lepsze? 

 

Życzę miłej pracy ☺ 

 

 W maju „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie” 

 

 
 


