
Przyroda kl. IV    Temat: Podsumowanie przed sprawdzianem               21.04.20             podręcznik str. 138-160  

Proszę nie wpisywać poniższego tekstu do zeszytu. On jest do ustnego zapoznania się.   

Witam wszystkich ponownie. Dziś kończymy dział, w którym każdy z Was na pewno znalazł dużo 

elementów znajdujących się w naszej okolicy. Choćby urozmaicony pagórkowaty krajobraz, wzgórza i doliny, skały 

twarde, miękkie i sypkie. W naszej okolicy możemy na co dzień przyglądać się potokowi Niedźwiedź, a może jednak 

go nie widzimy? Daleko nam  do morza, a jeszcze dalej do oceanu. W krainę jezior długo musielibyśmy jechać, bo aż 

na północny wschód Polski. Na razie raczej nigdzie nie pojedziemy, ale od czego jest wyobraźnia… 

Dziś przed nami podsumowanie przed sprawdzianem. Przypominając sobie treści z podręcznika, zeszytu 

i własnych obserwacji przygotujecie się na czwartkowy sprawdzian. Nie będzie długi i nie trzeba go nawet 

drukować, Ale to zobaczycie później.  

Plan powtórzenia: 

1. Przeczytajcie, prześledźcie „Podsumowane działu 6” na str. 159-160 podręcznika 

2. Zwróćcie uwagę na składniki krajobrazu, podajcie konkretne przykłady np. skały-piaskowiec na grocie, 

szkole; gleba-glina; wody powierzchniowe-potok czy staw. 

3. Formy terenu czyli „kształt” powierzchni Ziemi. Forma wypukła- wzgórze Rogal, forma wklęsła- dolina 

Niedźwiedzia. 

4. Nie wszystkie skały są twarde… str. 144-145, przypomnijcie podział skał na lite, zwięzłe i luźne i 

podajcie przykłady takich skał. 

5. Wody dzielimy na słone i słodkie. Słone to…. Słodkie to…. Słodkie możemy podzielić na płynące i 

stojące. Spróbuj podać przykłady… 

6. Dawno temu, za czasów królów, w Polsce był naturalny krajobraz. Rozwój miast i wsi zmienił go mocno. 

Obecnie dzielimy go na naturalny i kulturowy. Kulturowy to… 

7. Obszary cenne przyrodniczo są objęte różnymi formami ochrony. Schemat na str. 160  

8. Po przypomnieniu sobie tych treści wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń „Sprawdź się „ str. 98-99 

Dla chętnych zad. 6 str. 100  Kto z was zrobi to zadanie, to proszę, przyślijcie mi na maila. 

 

We czwartek 23 kwietnia napiszemy sprawdzian. Jak już pisałam, nie będzie długi, a z pomocą podręcznika na 

pewno łatwo go napiszecie. Może dacie radę z pamięci nawet. Pozdrawiam. 

 


