
29.05.2020     Przyroda klasa IV 

 

Witam Was serdecznie.  Dla chętnych jestem dostępna na Teamsie od godz. 10.00-10.30. Jeżeli 

ktoś chce o coś zapytać jestem do Waszej dyspozycji. Wstawiam za diagnozę do dziennika 

piątki, rodzicom przesyłam wyniki diagnozy.   

 

1.   Jako wprowadzenie przypomnijcie sobie z poprzednich lekcji: 

https://wordwall.net/pl/resource/833389/przyroda/szkielet-cz%c5%82owieka     

      https://wordwall.net/pl/resource/816724/nerwowy 

      https://wordwall.net/pl/resource/1274634/przyroda/uk%c5%82ad-ruchu-szkielet-

cz%c5%82owieka 

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji:  . Jak organizm odbiera informacje z otoczenia? 

Narządy wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku 

3. Wykonaj kartę pracy, która wysłałam przez e dziennik.  

4. Zapisz notatkę z ostatniej i dzisiejszej lekcji: 

1. Układ nerwowy tworzą:  

Uzupełnij infografikę dotyczącą budowy układu nerwowego. W tym celu wykonaj polecenie. Ułóż 

z rozsypanych liter nazwy narządów należących do układu nerwowego człowieka.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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

  

2. Uzupełnij luki w zdaniach, wpisując wyrazy z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej. 

 

 

 

 

 

Zewnętrzną częścią narządu słuchu jest …………………………………………….. . Zbiera 

ona z otoczenia …………………………………………………….., czyli rozchodzące się  

w przestrzeni drgania powietrza, i kieruje je w głąb …………………………………………… 

Narządem dotyku jest …………………………………. . Dzięki obecności w niej milionów 

………………………………………………… możemy odczuwać …………………………, 

………………………….. i ……………………………….. . Ciałka czuciowe są rozmieszczone w 

skórze nierównomiernie. Bardzo dużo jest ich na ………………………………, a mniej na 

………………………... Smaki rozpoznajemy dzięki ………………………………, na którym znajduje 

się wiele …………………………………. . Człowiek potrafi rozpoznawać następujące 

smaki: ………………….., ………………………., i ……………………………….. . 

Natomiast zapachy rozpoznajemy dzięki ………………………….. W jego wnętrzu znajdują się 

……………………………………, dzięki którym rozróżniamy tysiące zapachów. Zmysły 

i współpracują ze sobą. 

R 
Y r 

ciepło, przedramię, komórki węchowe, małżowina uszna, słodki, zimno, słony, ciałka 

czuciowe, smak, palce, kwaśny, dotyk, gorzki, węch, dźwięki, kubki smakowe, skóra, 

język, nos, ucho 

https://wordwall.net/pl/resource/833389/przyroda/szkielet-cz%c5%82owieka
https://wordwall.net/pl/resource/816724/nerwowy
https://wordwall.net/pl/resource/1274634/przyroda/uk%c5%82ad-ruchu-szkielet-cz%c5%82owieka
https://wordwall.net/pl/resource/1274634/przyroda/uk%c5%82ad-ruchu-szkielet-cz%c5%82owieka


5.   Zobacz filmiki:  

Było Sobie... Zycie - Epizod 11 - Oko (Wyciąg) https://www.youtube.com/watch?v=em74071H-T0 

Jak to się dzieje, że widzimy?    https://www.youtube.com/watch?v=KARWiNcFPAo     

Było Sobie... Zycie - Epizod 12 - Ucho (Wyciąg) https://www.youtube.com/watch?v=LFr4Scm7DII 

Budowa i działanie narządu słuchu     https://www.youtube.com/watch?v=7e0pE0xFI68 

Węch i smak      https://www.youtube.com/watch?v=XOdIA6JS8j8 

Było Sobie... Zycie - Epizod 13 - Skora (Wyciąg) https://www.youtube.com/watch?v=25I4DcBPbxc 

 

6.  Porozmawiaj z rodzicami lub przeczytaj w podręczniku jak dbać o układ nerwowy  i 

narządy zmysłów? (strona 103) 

7. Przeczytaj w podręczniku temat „Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu”  ( tylko 

strony  101 i 102) 
 

Zadanie domowe:  

 

• Zdjęcie lub filmik z przeprowadzonych na lekcji  doświadczeń z karty pracy  prześlij na 

mój adres email bozenamorawska-jednorog@psplubniany.pl  lub zapisz u siebie w 

OneDrive i prześlij do mnie link z adresem przez e dziennik. 

• Dla chętnych: 

o  https://wordwall.net/pl/resource/1309561/przyroda/oko 

o  https://wordwall.net/pl/resource/860492/przyroda/budowa-ucha     

o  https://www.youtube.com/watch?v=VaWjp0X58Ko             Narządy zmysłów, 

zmysły i ich funkcje - utrwalenie 

o https://learningapps.org/10181126    Nos i język. Test     
o Dodatkowy film o układzie nerwowym https://learningapps.org/9886542     

Jeżeli nie masz podręcznika to  wejdź na stronę https://ebooki.nowaera.pl/ 

 

Pozdrawiam serdecznie  

Bożena Morawska - Jednoróg  
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