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Przyroda marzec 

 

klasa IV 

 

III – Odkrywamy tajemnice zdrowia 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

V.1. proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi 
związane 
V.2. opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu 
człowieka, opisuje sposoby zapobiegania chorobom 
V.4. interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, 
trujących, żrących i wybuchowych 
V.5. podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku 
ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi 
V.6. rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące 

zagrożenie dla życia i zdrowia 
V.7. prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry 
V.8. wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje 
konsekwencje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków 
energetyzujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych 
V.9. odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: 
drażniących, trujących, żrących i wybuchowych, i wyjaśnia ich znaczenie 
V.10. opisuje zasady zdrowego stylu życia 

 

 

 

1. Wyjaśnij, skąd wiesz, że jesteś zdrowy a kiedy masz świadomość, że 
jesteś chory? 
 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Opisz krótko, jak wygląda Twój zwykły dzień.  

 

…… - pobudka 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Policz mniej więcej, ile czasu poświęcasz na: 

 

 naukę - …………………………  

odpoczynek bierny - ………………… 

aktywność fizyczną - ………………… 

sen - ……………………………….. 

Czy planujesz swoje czynności wcześniej?.............................. 

 

 Czy uważasz, że Twój dzień jest dobrze zaplanowany? A może  
powinieneś coś w nim zrobić żeby być zdrowszym? 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Co oznaczają poniższe piktogramy?  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

4. Jakie jest Twoje ulubione zajęcie kiedy masz czas wolny? Czy to zajęcie 
ma dobry wpływ na Twój organizm? 
 

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

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

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

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

5. Spośród wymienionych chorób podkreśl zakaźne, czyli takie którymi 
możemy zarazić się mając styczność z chorą na nie osobą 
 

ospa wietrzna, AIDS, zespół Downa, różyczka, udar mózgu,  cukrzyca, 

grypa, dżuma, depresja,  świnka, grzybica 

6. Czy trzeba się myć? …………………………… 

Jak często? ……………………………………………….. 

Lepszy prysznic czy wanna? …………………………………………………… 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 
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7. Do poniższych numerów alarmowych dopisz służby, jakie są im 
przypisane. 
 
112 - ……………………………………………………………………………………….. 

 

991 - ……………………………… 

992 - …………………………….. 

993 - …………………………….. 

994 - ……………………………… 

8. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych to bardzo ważna sprawa. Powinni 
o nim pamiętać dorośli ale również dzieci. Co może złego wydarzyć się  
w poniższych sytuacjach i dlaczego? Jak powinieneś się zachować? 
Pamiętaj, że w każdej niebezpiecznej sytuacji zdrowie i życie ratującego 
jest najważniejsze a Ty jesteś tylko dzieckiem a nie super bohaterem, więc 
zastanów się i opisz co naprawdę możesz zrobić. 
 

a) Kiedy szliście razem do szkoły, jedno z Was zostało pogryzione 
przez psa 
 

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

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

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

b) Razem z kolegą wykopaliście jakiś dziwny przedmiot na łące 
niedaleko waszego osiedla. Widać, że jest stary i skorodowany 
(zardzewiały) więc łatwo można go otworzyć 
 

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

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

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

c) W czasie pobytu w lesie Twój brat zjadł trującą roślinę 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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c) Gniazdko w domu trochę się popsuło i kabelki widoczne są  

na zewnątrz a Ty musisz naładować swój telefon 
 

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

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

d) Musisz odgrzać sobie obiad (na kuchni, nie w mikrofali) a w telewizji 
zaczyna się właśnie twój ulubiony serial 
 

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

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

e) Jest bardzo gorąco. Koleżanka pijąc gazowany napój została 
użądlona przez pszczołę 
 

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

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

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

f) Suszysz włosy suszarką a dłoń przypadkiem ubrudziłeś i chcesz to 
zmyć wodą 
 

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

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

 
9. Wyjaśnij, co to jest uzależnienie. Od czego możemy być uzależnieni i jakie 

to może mieć konsekwencje 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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10.Co to znaczy być asertywnym?  
 

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

Uważasz, że jesteś takim człowiekiem? ……………….. 

Jeśli tak, to jakie Twoje cechy o tym decydują? 

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

Jeśli nie, co możesz zrobić by takim się stać?  

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

Dlaczego warto być asertywnym? 

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

11.Sformułuj 5 zasad zdrowego stylu życia. Postaraj się, aby co najmniej dwa 
punkty odnosiły się do sposobów odżywiania się 
 

1) ……………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………….. 

12.Istnieje wiele niebezpiecznych sytuacji, kiedy „najlepszy przyjaciel” albo 

najbardziej lubiany w towarzystwie kolega/koleżanka proponuje innym 
niebezpieczną substancję lub zabawę.  Zastanów się, jak zachować się, 
żeby się nie zgodzić a jednocześnie nie zostać odrzuconym przez grupę (to 
bardzo trudne zadanie, nie musisz na nie pisać odpowiedzi, po prostu 
przemyśl je, przedyskutuj z rodzicami). 
 

Życzę miłej pracy ☺ 

 

 W kwietniu „Poznajemy krajobrazy” 


