
Przyroda – klasa IV b 

 

4 maja (poniedziałek) – 1 lekcja 

Temat: Co to jest krajobraz? 

 

1. Zapoznaj się z informacjami na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=BX1Vdolu4NM 

2. Wiadomości do utrwalenia tego tematu znajdziesz w podręczniku 
na str.138 - 140 

ZADANIE DO PRZESŁANIA: 

 Zapisz temat lekcji do zeszytu.  

 Pod tematem przepisz uzupełnioną kartę pracy lub wydrukuj i 
wklej do zeszytu.  

 Zrób zdjęcie wykonanej pracy lub uzupełnij kartę pracy i prześlij 
w formie załącznika do 8 maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY: Co to jest krajobraz? 

1. Zaznacz nazwy krajobrazu przedstawionego na zdjęciach. Obok wpisz jego 
charakterystyczne elementy. 
 

Fotografia Typ krajobrazu 
Charakterystyczne elementy 

krajobrazu 

 

□krajobraz naturalny 
□krajobraz górski 
□krajobraz leśny 
□krajobraz bagienny 

□krajobraz kulturowy 
□krajobraz rolniczy 
□krajobraz przemysłowy 
□krajobraz miejski 

 

 

□krajobraz naturalny 
□krajobraz górski 
□krajobraz leśny 
□krajobraz bagienny 

□krajobraz kulturowy 
□krajobraz rolniczy 
□krajobraz przemysłowy 
□krajobraz miejski 

 

 

□krajobraz naturalny 
□krajobraz górski 
□krajobraz leśny 
□krajobraz bagienny 

□krajobraz kulturowy 
□krajobraz rolniczy 
□krajobraz przemysłowy 
□krajobraz miejski 

 

 

□krajobraz naturalny 
□krajobraz górski 
□krajobraz leśny 
□krajobraz bagienny 

□krajobraz kulturowy 
□krajobraz rolniczy 
□krajobraz przemysłowy 
□krajobraz miejski 

 

 
 

 

 

 



6 maja (środa) – 1 lekcja 

Temat: Poznajemy formy terenu. 

 

1. Zapoznaj się z informacjami na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vwao5TiliW8 

2. Wiadomości do utrwalenia tego tematu znajdziesz w podręczniku 
na str.141 - 143 

ZADANIE DO PRZESŁANIA: 

 Zapisz temat lekcji do zeszytu.  

 Pod tematem przepisz uzupełnioną kartę pracy lub wydrukuj i 
wklej do zeszytu.  

 Zrób zdjęcie wykonanej pracy lub uzupełnij kartę pracy i prześlij 
w formie załącznika do 8 maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KARTA PRACY: Poznajemy formy terenu 

1. Który rysunek przedstawia wzniesienie, który – zagłębienie, a który – równinę? Wpisz pod 
każdym rysunkiem odpowiednią nazwę formy terenu. 
 

 
 
2. Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz i wyjaśnij hasło. 
 
1. Wygląd poszczególnych obszarów 
Ziemi 
o charakterystycznych cechach. 
2. Wypukła forma terenu 
o wysokości powyżej 300 m. 
3. Wzniesienie wyższe niż 50 m, 
ale niższe niż 300 m. 
4. Zagłębienie terenu otoczone 
niemal ze wszystkich stron 
wzniesieniami. 
5. Podłużne zagłębienie terenu, 
w którym często płynie rzeka. 
6. Podstawa wzniesienia. 
7. Wzniesienie o wysokości do 50 m. 
 
Hasło: ………………………………………………………………………………………… 
 
3. Określ, który rysunek przedstawia dolinę, a który – kotlinę. Uzasadnij swoją decyzję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek A przedstawia …………………………, a rysunek B  – …………………………… . 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

A B. 


