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Przyroda 

 

klasa IV 

 

X – Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika

 

Zapisy podstawy programowej 

II.1. opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków 
II.2. wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za 
pomocą gnomonu i wskazuje je w terenie
II.3. podaje różnice między planem a mapą
II.4. rysuje plan różnych przedmiotów
II.5. wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły
II.6. odczytuje informacje z planu i mapy, posługując się legendą
II.7. wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym 
otoczeniu szkoły 
II.8. korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki

 

 

 

1. Podpisz 8 kierunków 
oraz polskich nazw 
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ajemnice warsztatu przyrodnika cz.2 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

II.1. opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków 
II.2. wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za 
pomocą gnomonu i wskazuje je w terenie 
II.3. podaje różnice między planem a mapą 
II.4. rysuje plan różnych przedmiotów 
II.5. wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły 

odczytuje informacje z planu i mapy, posługując się legendą
II.7. wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym 

II.8. korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki

Podpisz 8 kierunków świata. Użyj do tego liter międzynarodowych (N,S,E,W) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

październik 

II.1. opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków głównych 
II.2. wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za 

odczytuje informacje z planu i mapy, posługując się legendą 
II.7. wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym 

II.8. korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki 

świata. Użyj do tego liter międzynarodowych (N,S,E,W) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



Wiem, co trzeba 

 

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

2. Jeśli w terenie uda nam się odnaleźć choć jeden kierunek, resztę można 
już ustalić. Jest kilka sposobów na odnalezienie kierunku północnego lub 
południowego. Poszukaj w różnych źródłach jak może Ci w tym pomóc: 
 

a) mech 
 

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

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

b) śnieg na dachu 
 

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

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

 

c) mrowisko 
 

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

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

 

d) gałęzie drzew 
 

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

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

 

e) patyk wbity w ziemię (zwany też gnomonem) 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Wyjaśnij, do czego przyrodnikowi może przydać się kompas i w jaki 
sposób go używać 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

4. Znajdź w atlasie lub Internecie mapę Polski. Porównaj ją z planem 
Twojego miasta. Podaj 4 różnice między planem a mapą. 
 

plan mapa 

  

 
 

5. W Internecie znaleźć można wiele miejsc na których umieszczone są mapy 
Twojej okolicy lub plany Twojego miasta (np. http://mapa.szukacz.pl/  lub   
https://mapa.targeo.pl/ lub wiele innych). Postaraj się odnaleźć na nich 
swoją dzielnicę, ulicę, dom, dom najlepszego kolegi itp. Określ w jakim 
kierunku świata od Ciebie znajduje się najbliższy:  
 

a. kościół - …………………………………………………… 

b. szkoła - …………………………………………………… 

c. sklep - …………………………………………………… 

d. dom kolegi - ……………………………………………… 

6. Wyjaśnij, na czym polega orientowanie mapy w terenie 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Korzystając z planu Starego Miasta w Krakowie, uzupełnij luki w zdaniach 

 

Zwiedzanie Starego Miasta zaczęliśmy od  Barbakanu, który znajduje się przy 

ulicy ………………………………. Następnie przeszliśmy ulicą Floriańską na Rynek 

Główny, na którym znajdują się takie ważne zabytki jak 

……………………………………..…………..…. oraz Kościół ………………….………………. Spod 

wieży ratuszowej, w której znajduje się m.in. 

………………………………………………………………….. ruszyliśmy ulicą Św. Anny, która 

zaprowadziła nas do parku. Ten park otacza całe Stare Miasto  

i nazywa się:  …………………………………………. 

 

8. Znajdź drogę z Twojego domu do miejsca, które chętnie odwiedzasz (np. 
park). Poszukaj w domu cienkiej tasiemki lub nitki. Przyłóż nitkę wzdłuż 
wyznaczonej trasy. Następnie rozprostuj nitkę,  przyłóż ją do podziałki 
liniowej na planie i postaraj się odczytać długość Twojej trasy. Następnie, 
jeśli to możliwe na Twojej stronie, poszukaj narzędzia, które umożliwi  
Ci obliczenie tej odległości przez komputer. Czy Twój pomiar zgadza się  
z pomiarem programu? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Poproś rodziców i jeśli to możliwe wklej zrzut ekranu planu a następnie 
opisz trasę, którą pokonujesz (użyj określeń typu po lewej mijam sklep, 
 na drugim skrzyżowaniu skręcam w lewo, itp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

10.Każda dobra mapa stworzona jest z umownych znaków, które następnie 
trzeba wytłumaczyć (narysować legendę). Stwórz mapę swojego podwórka 
lub swojego pokoju. Pamiętaj, żeby każdy umieszczony tam symbol był 
wytłumaczony poniżej w legendzie. 
 

Życzę miłej pracy  ☺ 

W listopadzie „Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych”  


