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Przyroda luty 

 

klasa IV 

 

II – Odkrywamy tajemnice ciała człowieka cz.2 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

IV.1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, 
pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy, i podaje ich podstawowe funkcje 
IV.2. wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm 
człowieka oraz narządy zmysłów 
IV.3. opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego 
IV.4. wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu 
IV.5. bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu 
IV.6. opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie 
V.10. opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się) 

 

 

 

 

1. Odnajdź i wskaż na sobie następujące elementy układu kostnego człowieka 

(oczywiście nie naruszając ciągłości skóry…): czaszka, kręgosłup, klatka 
piersiowa a na niej mostek i żebra, kość ramienną, kości przedramienia, 
kość udową, kości podudzia, kość miedniczną. 
 

2. Aby człowiek mógł się poruszać muszą współgrać ze sobą dwa układy – 
kostny i mięśniowy. Napisz, na czym polega ich współpraca i dlaczego ruch 

nie jest możliwy jeśli usuniemy któryś z tych układów. 
 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Wymień zmysły człowieka i podaj narządy, które umożliwiają ich 

funkcjonowanie 
 

zmysł narząd 

  

  

  

  

  

 

4. Podaj po 3 podstawowe zasady dbania o wzrok i słuch 
 

1) ……………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………….. 

5. Uzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednio elementy wypisane 
poniżej: 
macica, jądra, prącie, jajowody, nasieniowody, pochwa 

 

Układ rozrodczy męski Układ rozrodczy żeński 

 

 

 

 

 

 

6. Napisz krótko, na czym polega zapłodnienie 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Kiedy spotykamy na spacerze rodzica z malutkim dzieckiem w wózeczku 

często na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie określić, czy to dziecko 
jest chłopcem czy dziewczynką. Po okresie dojrzewania płciowego człowiek 
nabiera takich cech wyglądu, które od razu pozwalają nam określić płeć 
danej osoby. Wymień po 4 cechy charakterystycznych w wyglądzie 
mężczyzn i kobiet, którzy zakończyli już okres dojrzewania. 
 

Kobieta: 

1) …………………..…………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………………………………..… 

Mężczyzna:  

1) …………………..…………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………………………………..… 

8. Ciąża u kobiety to okres kiedy w jej organizmie rozwija się nowe życie. 
Każdy z nas rozwijał się w łonie swojej mamy przez okres 9 miesięcy. 
Zapytaj mamy jak to było kiedy nosiła Ciebie. Jeśli masz ochotę opisz 
 jej opowieści ☺ 

 

 
 

Życzę miłej pracy ☺ 
 

W marcu kolejny dział „Odkrywamy tajemnice zdrowia”.  

 

 


