
PRZYRODA KLASA 4 

Dział 1 Poznajemy najbliższe otoczenie 

1. Potrafię wymienić źródła informacji o przyrodzie 

2. Wymieniam elementy tworzące świat przyrody 

3. Omawiam podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni 

przyrodniczej 

4. Omawiam zasady skutecznego uczenia się 

5. Określam wpływ hałasu na samopoczucie i zdrowe 

6. Potrafię wymienić zasady i sposoby jak skutecznie się uczyć 

7. Omawiam zasady zdrowego stylu życia 

8. Podaję przykłady aktywnych form spędzania wolnego czasu 

9. Potrafię zaplanować swój dzień, tydzień 

Dział 2 Odkrywamy tajemnice przyrodnika 

1. Potrafię wymienić elementy przyrody ożywionej i nieożywionej 

2. Omawiam rolę poszczególnych zmysłów w poznawaniu świata 

3. Określam rolę obserwacji w poznawaniu przyrody 

4. Podaję przykłady przyrządów służących do obserwacji w terenie 

5. Dokonuję obserwacji dowolnego obiektu, organizmu w terenie 

6. Przeprowadzam obserwację mikroskopową zgodnie z instrukcją nauczyciela 

7. Określam i wskazuję główne kierunki geograficzne 

8. Potrafię wyznaczyć kierunki geograficzne w terenie za pomocą kompasu i gnomonu 

9. Orientuję plan, mapę w terenie 

10. Odczytuję informacje zawarte na mapie, planie 

11.  Podaję zasady opieki nad roślinami i zwierzętami 

12. Rozpoznaję rośliny trujące i szkodliwe dla człowieka 

Dział 3 Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych 

1. Potrafię wymienić stany skupienia wody oraz procesy, które prowadzą do zmiany 

stanów skupienia 

2. Dokonuję pomiarów temperatury, opadów i ciśnienia atmosferycznego  

3. Dokonuję obserwacji zjawisk atmosferycznych (prowadzę kalendarz pogody) 

4. Wymieniam składniki pogody 

5. Wyjaśniam różnicę między opadami a osadami atmosferycznymi 

6. Dostrzegam zależność między wysokością Słońca, długością dnia a temperaturą w 

ciągu roku 

7. Porównuję cechy pogody w różnych porach roku 

Dział 4 Odkrywamy tajemnice życia 

1. Rozróżniam organizmy jedno i wielokomórkowe i podaję ich przykłady 

2. Charakteryzuję czynności życiowe organizmów 

3. Uzasadniam potrzebę klasyfikacji organizmów 

4. Podaję przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych 

5. Dokonuję podziału organizmów ze względu na spożywane pożywienie (mięsożercy, 

roślinożercy, wszystkożercy) oraz podać ich przedstawicieli 



6. Wyjaśniam, czym są zależności pokarmowe 

7. Potrafię ułożyć łańcuch pokarmowy i nazwać poszczególne jego ogniwa 

8. Omawiam cechy rozmnażania płciowego i bezpłciowego 

Dział 5 Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

1. Wymieniam zasady prawidłowego odżywiania się 

2. Wymieniam zasady zdrowego stylu życia i potrafię je stosować 

3. Potrafię ułożyć jadłospis dla ucznia klasy czwartej 

4. Podaję nazwy układów budujących organizm człowieka 

5. Omawiam rolę układu pokarmowego 

6. Omawiam zasady higieny układu pokarmowego 

7. Potrafię określić rolę układu krwionośnego w transporcie substancji w organizmie 

8. Wiem, jak należy dbać o układ krwionośny 

9. Wymieniam narządy budujące układ oddechowy 

10. Określam rolę układu oddechowego 

11. Wyjaśniam, na czym polega współdziałanie układów: pokarmowego, 

oddechowego i krwionośnego w procesie uzyskiwania energii przez organizm 

12. Porównuję zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka w zależności od 

stanu zdrowia, płci, wykonywanej pracy 

13. Wymieniam elementy budujące układ ruchu 

14. Wyjaśniam znaczenie ruchu i ćwiczeń w utrzymaniu stanu zdrowia 

15. Opisuję rolę zmysłów w odbieraniu środowiska zewnętrznego 

16. Wymieniam i wskazuję narządy budujące układ nerwowy 

17. Wskazuję elementy budowy wnętrza ucha 

18. Wymieniam i wskazuję różnice w  budowie ciała kobiety i mężczyzny 

19. Rozpoznaję i nazywam etapy rozwoju człowieka (zarodkowy, płodowy, okres 

noworodkowy, niemowlęcy, przedszkolny, szkolny; wieku dorosłego i starość) 

20. Podaję przykłady zachodzących zmian w organizmie na poszczególnych etapach 

życia 

Dział 6 Odkrywamy tajemnice zdrowia 

1. Potrafię podać objawy towarzyszące chorobom zakaźnym 

2. Omawiam zasady przechowywania żywności 

3. Wyjaśniam rolę szczepionek 

4. Podaję przykłady pasożytów, które mogą występować na i w organizmie człowieka 

5. Wiem jak dbać o higienę całego ciała (włosy, skórę, paznokcie, zęby i odzież) 

6. Opisuję zasady udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach i skaleczeniach 

7. Potrafię wykonać opatrunek i unieruchomić kończynę 

8. Wymieniam numery alarmowe, pod które trzeba zadzwonić w sytuacji zagrożenia 

życia bądź zdrowia 

9. Wiem jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu 

10. Charakteryzuję zagrożenia, które mogą wystąpić poza domem 

11. Wyjaśniam, na czym polega bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych 

12. Podaję przykłady zagrożeń, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka 

13. Potrafię określić negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i dopalaczy na organizm 

człowieka 

14. Wiem, na czym polega zachowanie asertywne 



Dział 7 Odkrywamy tajemnice życia w wodzie 

1. Dokonuję podziału wód na Ziemi (wody powierzchniowe i podziemne; wody słone i 

słodkie). 

2. Określam warunki życia w wodzie 

3. Potrafię podać sposoby przystosowania się organizmów do życia w wodzie 

4. Obserwuję i nazywam rośliny i zwierzęta żyjące w danym zbiorniku wodnym (na 

przykładzie Zalewu Zemborzyckiego). 

5. Wskazuję i nazywam poszczególne biegi rzeki oraz elementy doliny rzecznej 

6. Omawiam rzeźbotwórczą działalność rzeki 

7. Przedstawiam proste zależności pokarmowe występujące w środowisku wodnym 

8. Potrafię scharakteryzować organizmy występujące w morzach i oceanach 

9. Wyjaśniam pojęcie zasolenie wód 

10. Wymieniam czynniki wpływające na obecność organizmów w morzach i oceanach 

Dział 8 Odkrywamy tajemnice życia na lądzie 

1. Rozpoznaję i nazywam skały występujące w najbliższej okolicy 

2. Omawiam etapy powstawania gleby 

3. Wyjaśniam, dlaczego należy dbać o glebę 

4. Wymieniam i charakteryzuję czynniki warunkujące życie na lądzie 

5. Podaję przykłady przystosowania roślin do ograniczania strat wody 

6. Omawiam znaczenie lasu 

7. Potrafię rozpoznać i nazwać warstwy lasu 

8. Podaję cechy budowy roślin iglastych ułatwiające ich rozpoznawanie 

9. Podaję przykłady drzew rosnących w różnych typach lasów 

10. Przedstawiam zmiany zachodzące na łące w różnych porach roku 

11. Rozpoznaję rośliny występujące na łące i podaję ich przykłady 

12. Proponuję działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego 

13. Znam drzewa i krzewy owocowe i podaję ich przykłady 

 


