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Przyroda maj 

 

klasa IV 

 

V – Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

VI.5. rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje 
naturalne i sztuczne zbiorniki wodne 
VI.6. wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz 
przystosowania organizmów do życia 
VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy 
szkoły 
VI.8. podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich 
panujące; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz 
przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady 
właściwego zachowywania w lesie 
VI.10. rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów 
w przyrodzie i dla człowieka 
VI.11. obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, 
podaje ich znaczenie dla człowieka 
VI.12. określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór 
wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia 
VI.13. rozpoznaje organizmy żyjące w wodzie 

 

1. Wyjaśnij, co to jest: 
 

a. rzeka - ………………………………………………………………………………………………… 

b. jezioro - ……………………………………………………………………………………………… 

c. morze -……………………………………………………………………………………………….. 

2. Ułóż 3 przykładowe łańcuchy pokarmowe organizmów wodnych. 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3) ………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Ryby to najbardziej znane zwierzęta wodne. Jak ich organizm przystosował 

się do życia w tym środowisku? Podaj 4 cechy. 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4)………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Opisz krótko, jak wyglądają warunki życia organizmów wodnych  
w poszczególnych odcinkach rzeki: 
 

a. Odcinek górny - …………………………………………………………………………………… 

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

b. Odcinek środkowy - …………………………………………………………………………… 

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

c. Odcinek dolny - …………………………………………………………………………………… 

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

5. Wymień i krótko opisz 3 czynniki warunkujące życie na lądzie 
 

1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
6. Zastanów się, gdzie najbliżej Ciebie znajduje się las? Jaki to typ lasu 

(iglasty, liściasty czy mieszany)? 
 

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

 

 Rozpoznaj kilka rodzajów drzew i innych roślin w nim występujących: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Wybierasz się na grzybobranie. O jakich zasadach musisz pamiętać, żeby 

nie zaburzyć spokoju organizmów tam mieszkających? O czym trzeba 
pamiętać zbierając w nim grzyby? 
 

1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4) ……………………………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Podpisz wskazane na rysunku warstwy lasu. Do każdej warstwy podaj 
jedną charakterystyczną roślinę, która tam występuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Po co jest las? Czy jest to potrzebny „organizm”?  
 

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

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

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

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………… 



Wiem, co trzeba 

 

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

10.Wędrując przez obszary rolnicze spotykamy tam łąki i pola uprawne. Czym 

się różnią? Jak odróżnić kiedy jesteśmy na łące a kiedy na polu? Jakie 
rośliny możemy spotkać w jednym i drugim miejscu? 
 

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

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

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

11.Rolnicy sieją zboża i na jesieni i na wiosnę. Dlaczego nie sieją tylko raz? 
Czy wszystko jedno kiedy które ziarno posieją? 

 

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

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

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

 
 

 

 

Życzę miłej pracy ☺ 

 

 W czerwcu ciekawostki 

 


