
PRZYRODA KLASA IVB  

Wytyczne z przedmiotu przyroda do samodzielnej realizacji przez uczniów w domu.  

13 marca 2020 

Proszę przeczytać temat z podręcznika: Zdrowy styl życia i wykonać ćwiczenia do tego tematu w 

zeszycie ćwiczeń. 

 Cele lekcji: 
1.Poznam zasady właściwego odżywiania się. 
PO LEKCJI BĘDZIESZ UMIAŁ: 

1.Wymienić 10 zasad właściwego odżywiania się. 

2.Omówić piramidę zdrowia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

18 marca 2020 

Proszę przeczytać temat z podręcznika: Choroby, którymi można się zarazić i wykonać ćwiczenia do 

tego tematu w zeszycie ćwiczeń. 

 

Cele lekcji: 
1.Dowiem się, jakie są przyczyny chorób zakaźnych. 
PO LEKCJI BĘDZIESZ UMIAŁ: 

1.Wyjaśnić, czym są choroby zakaźne. 

2.Podać przykłady chorób zakaźnych człowieka i dróg, którymi wywołujące je czynniki wnikają do 

organizmu. 

3.Podać przykłady chorób bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych. 

4.Wymienić sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym. 

5.Opisać objawy wybranych chorób zakaźnych. 

 

Notatka do zeszytu 

Choroby zakaźne – to choroby wywołane przez bakterie lub wirusy, którymi łatwo się można zarazić. 

Drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka: 

1. z wdychanym powietrzem np. grypa, angina. 

2. z pożywieniem np. salmonelloza i choroby pasożytnicze. 

3. przez skórę np. tężec, wścieklizna, borelioza, zapalenie mózgu. 

Choroby pasożytnicze - są wywołane przez pasożyty 

 

zewnętrzne:  wewnętrzne: 

pchły, wszy          tasiemiec 

  

20 marca 2020 

Proszę przeczytać temat z podręcznika: Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach i wykonać 

ćwiczenia do tego tematu w zeszycie ćwiczeń. 

Cele lekcji: 
1.Dowiem się, jak należy zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. 
PO LEKCJI BĘDZIESZ UMIAŁ: 
1. Podać numery telefonów alarmowych – pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja. 
2.Wyjaśnić, jak się należy zachować w czasie burzy, huraganu, pożaru. 
3. Wymienić zwierzęta, rośliny i domowe substancje niebezpieczne dla naszego zdrowia. 

4.Opisać, jak powinien się zachować pieszy poruszający się po drodze o zmierzchu. 

5.Podać przykłady miejsc w najbliższej okolicy szczególnie niebezpiecznych i uzasadnić swoje 

stanowisko. 



 

 



 



 

Jakie zwierzęta i rośliny mogą być dla nas źródłem zagrożenia? 

Niebezpieczne rośliny: 

1.bieluń dziędzierzawa. 

2.lulek czarny. 

3.wawrzynek wilczełyko. 

4.cis pospolity. 

5.konwalia majowa. 

6.barszcz Sosnowskiego. 

7.muchomor sromotnikowy. 

Zwierzęta niebezpieczne dla człowieka: 

1. osa, pszczoła, szerszeń. 

2. żmija zygzakowata. 

3. kleszcz. 

Jakie niebezpieczne substancje są w domu? 

 

 



 


