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Tematy do samodzielnego opracowania w czasie kwarantanny
przygotowane przez nauczyciela przyrody Jolantę Wysmyk
IVA
Temat nr 5- Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu( podręcznik str.99-103)
ćwiczeniówka str. 63-65
Temat nr 6-Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa(podręcznik
str.104-107)
ćwiczeniówka str.66-67
Temat nr 7 – Dojrzewanie to czas wielkich zmian(podręcznik str.108-110)
ćwiczeniówka str. 68-69
dodatkowo w ćwiczeniówce podsumowanie działu 4 str.70-72
IVB
Temat nr 5- Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu( podręcznik str.99-103)
ćwiczeniówka str. 63-65
Temat nr 6-Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa(podręcznik
str.104-107)
ćwiczeniówka str.66-67
Temat nr 7 – Dojrzewanie to czas wielkich zmian(podręcznik str.108-110)
ćwiczeniówka str. 68-69
dodatkowo w ćwiczeniówce podsumowanie działu 4 str.70-72
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Uaktualnienie-20.03.2020
Klasa IV A B

Moi Drodzy Przyrodnicy z klasy IVA i IVB
Mam nadzieję, że zapoznaliście się z tematami, o których pisałam do Was w poprzedniej
wiadomości. Zadania w ćwiczeniówce na pewno nie były trudne- sprawdzę je po powrocie
do szkoły. Myślę, że zrobiliście to starannie.
Jednocześnie przesyłam Wam powtórzeniowe karty pracy z działu III, które po
wydrukowaniu i wypełnieniu przygotujcie do sprawdzenia. (Proszę, abyście założyli dla kart
pracy mały segregator lub teczkę).
Od środy- 25.03.2020 r., zachęcam Was do wejścia na stronę www.gov.pl/zdalnelekcje.
Wybierzcie tam klasę IV i przedmiot przyroda. Skorzystajcie z zamieszczonych załączników,
wykonajcie ćwiczenia.
Pozdrawiam Was, dbajcie o siebie.
Będę z Wami w kontakcie- pod koniec przyszłego tygodnia będą nowe informacje.
W załącznikach:
karta pracy nr1
karta pracy nr2
Krzyżówka
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uaktualnienie-25.03.2020
Klasa IV A B
26.03.2020r.
Poniższy temat należy opracować do dnia 30.03.2020
Temat: Na czym polega zdrowy styl życia?
w podręczniku str.114-118 znajdziecie informacje o:
●

●

●

●

●

●

zasadach zdrowego stylu życia

odpoczynku aktywnym i biernym
racjonalnym odżywianiu się
znaczeniu aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowia
higienie jamy ustnej
pielęgnacji skóry, włosów i paznokci

Uzupełnijcie ćwiczeniówkę –str.74- ćwiczenie nr 1 i 2, str. 75- ćwiczenie 4b, 5,6
Z przyjemnością przesyłam Wam linki do piosenek umieszczonych na Youtube na temat
zdrowego życia stylu i prawidłowych zachowań (aby odsłuchać je- umieść kursor na linku
włącz ctrl i kliknij)
Życzę Wam miłego słuchania. Pozdrawiam. Wasz nauczyciel przyrody.

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4
https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=YkxNKt82nJA
https://www.youtube.com/watch?v=Z4j3MuGsTrU
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