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I. Wprowadzenie

G∏ównà ideà programu jest umo˝liwienie uczniowi aktywnego poznawania i doÊwiadczania Êwiata oraz zainspirowanie go do zadawania pytaƒ i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Wed∏ug tego za∏o˝enia uczeƒ jest autentycznym podmiotem
poznajàcym i badajàcym przyrod´ oraz wyra˝ajàcym swoje zdanie na temat otaczajàcego Êwiata. W programie wyznaczono tylko ogólne ramy poznawania przyrody, dajàc uczniowi swobod´ pog∏´biania wiedzy. Zgodnie ze wspó∏czesnymi ustaleniami psychologii poznania ka˝dy cz∏owiek samodzielnie konstruuje w∏asny obraz Êwiata
na podstawie danych nap∏ywajàcych z otoczenia oraz wiedzy osobistej, czyli „systemu
wiedzy, którà osoba zdoby∏a w przesz∏oÊci lub wytworzy∏a samodzielnie, dzi´ki twórczemu myÊleniu”1. Zadaniem edukacji jest w tym kontekÊcie stwarzanie okazji do zdobywania przez ucznia jak najbardziej ró˝norodnych doÊwiadczeƒ, przy uwzgl´dnieniu
jego wiedzy osobistej i mo˝liwoÊci pozyskiwania wiedzy o Êwiecie tak˝e z innych, pozaszkolnych êróde∏. Nauczyciel nie narzuca uczniowi w∏asnego obrazu Êwiata, pomaga natomiast jako partner dialogu w samodzielnym tworzeniu go przez ucznia.
Nastawienie na zdobywanie wiedzy proceduralnej („wiedza, jak”; umiej´tnoÊci) powoduje naturalne powstawanie poj´ç w umyÊle ucznia, które stanowià wiedz´ deklaratywnà („wiedza, ˝e”; wiadomoÊci). Takie podejÊcie sprzyja twórczemu myÊleniu oraz
trwa∏oÊci wiedzy. Pozwala na jej zastosowanie w ró˝nych sytuacjach, tak˝e pozaszkolnych. Sytuacja, kiedy nauczanie jest nastawione na wiedz´ deklaratywnà, powoduje
nieumiej´tnoÊç zastosowania jej potem w innych, nietypowych sytuacjach i nietrwa∏oÊç tej wiedzy.

1

J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne cz∏owieka, Warszawa 1996.
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II. Program nauczania
a podstawa programowa
Jak podaje Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, edukacja obejmuje „ogó∏ wielowymiarowych dzia∏aƒ oraz procesów s∏u˝àcych wychowaniu i kszta∏ceniu osób”2, jest
wi´c ona nieod∏àcznym elementem kultury i niezb´dnym warunkiem jej trwania. Dzi´ki edukacji przyrodniczej uczeƒ ma mo˝liwoÊç poznania podstawowych praw rzàdzàcych Êwiatem, który go otacza. Ma szans´ na „zrozumienie” przyrody: roÊlin i zwierzàt,
a tak˝e ich naturalnego Êrodowiska ˝ycia. Podczas nauki mo˝emy rozbudziç w nim ciekawoÊç poznawczà, która byç mo˝e zaowocuje podj´ciem przez niego trudu poszukiwaƒ odpowiedzi na nurtujàce pytania dotyczàce otaczajàcego Êwiata. Nieod∏àcznym
elementem nauki sà oddzia∏ywania wychowawcze uwra˝liwiajàce na walory przyrodnicze i kulturowe oraz sprzyjajàce kszta∏towaniu postaw asertywnoÊci czy odpowiedzialnoÊci zarówno za siebie, jak i innych ludzi.
W niniejszym rozdziale podano cele edukacyjne, zadania szko∏y, treÊci nauczania
oraz osiàgni´cia ucznia zapisane w podstawie programowej nauczania przyrody
na drugim etapie edukacyjnym i uwzgl´dnione w przedstawionym programie nauczania. Ponadto zestawiono w tabeli treÊci nauczania przyrody i treÊci Êcie˝ek edukacyjnych zawarte w podstawie programowej i programie nauczania.
Podstawa programowa
Przyroda3
Cele edukacyjne
1. Zainteresowanie Êwiatem, jego ró˝norodnoÊcià, bogactwem i pi´knem.
2. Rozumienie zale˝noÊci istniejàcych w Êrodowisku przyrodniczym.
3. Zdobycie umiej´tnoÊci obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu.
4. Poznanie wspó∏zale˝noÊci cz∏owieka i Êrodowiska.
5. Poznanie zachowaƒ sprzyjajàcych bezpieczeƒstwu ludzi i przyrody.
6. Wyrobienie poczucia odpowiedzialnoÊci za Êrodowisko.

2
3

S. Âliwierski, Encyklopedia pedagogiczna XXI w, t. 1, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 905.
Podstawa programowa kszta∏cenia ogólnego dla szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Przyroda, Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
sierpnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó∏ (DZU z dnia 31 sierpnia 2007 r., Nr 157, poz. 1100); bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_20070823_2.pdf.
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Zadania szko∏y
1. Dostarczanie wiedzy na temat cz∏owieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu samego siebie.
2. Przekazywanie wiedzy na temat budowy i z∏o˝onoÊci Êwiata o˝ywionego i nieo˝ywionego oraz warunków ˝ycia.
3. Umo˝liwianie prowadzenia obserwacji Êrodowiska w najbli˝szej okolicy oraz poznawanych regionach.
4. Przeprowadzanie çwiczeƒ kszta∏tujàcych umiej´tnoÊç orientowania si´ w terenie
i na mapie.
5. Umo˝liwianie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników.
6. Pobudzanie wra˝liwoÊci uczniów na pi´kno Êwiata i wartoÊç ˝ycia.
7. Kszta∏towanie postawy szacunku do zwierzàt i przyrody oraz odpowiedzialnoÊci
za ich stan.
Osiàgni´cia
1. Ca∏oÊciowe postrzeganie rzeczywistoÊci przyrodniczej.
2. Obserwowanie przyrodniczych sk∏adników Êrodowiska i ich opis.
3. Gromadzenie i integrowanie wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody.
4. Rozpoznawanie stanów fizjologicznych organizmu cz∏owieka. Dba∏oÊç o zdrowie
przez stosowanie zasad higieny i korzystanie z ró˝nych form rekreacji.
5. Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbli˝szego regionu, znajomoÊç prawnie
chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych. Rozpoznawanie, z wykorzystaniem atlasów i prostych kluczy, pospolitych gatunków roÊlin i zwierzàt.
6. Dostrzeganie zale˝noÊci mi´dzy czynnikami Êrodowiska przyrodniczego i kulturowego.
7. WyjaÊnianie zjawisk fizycznych i astronomicznych.
8. Obserwowanie i identyfikowanie ró˝norodnych substancji i procesów chemicznych
w najbli˝szym otoczeniu.
9. W∏aÊciwe korzystanie z dost´pnych produktów chemicznych.
10. Dostrzeganie wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owieka na Êrodowisko przyrodnicze.
11. Orientowanie si´ w terenie.
12. Czytanie i interpretowanie map, wykresów, tabel.
13. Rozwiàzywanie prostych zadaƒ problemowych dotyczàcych miejsca zamieszkania i okolicy.
14. Dostrzeganie kulturowych walorów najbli˝szego regionu.
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Powiàzanie programu nauczania z podstawà programowà

Podstawa programowa
(treÊci nauczania)

1. Wspólne cechy budowy i czynnoÊci organizmów.

Program
nauczania
(treÊci nauczania
realizowanie
w klasach IV-VI)

Podstawa programowa
TreÊci Êcie˝ek edukacyjnych:
EE– Edukacja ekologiczna
EP – Edukacja
prozdrowotna
WD˚WR – Wychowanie do
˝ycia w rodzinie
ER – Edukacja regionalna

klasa V, dzia∏ II, III

2. Z∏o˝onoÊç Êwiata ˝ywego, znaczenie ró˝- klasa V, dzia∏ III
nych sposobów jego porzàdkowania.
3. Przyk∏ady ró˝norodnoÊci roÊlin, grzybów klasa V, dzia∏ III
i zwierzàt oraz Êrodowisk ich ˝ycia.
klasa VI,
dzia∏ IV, V, VI, VII
4. Opis miejsca zamieszkania (formy terenu, ska∏y, wody, gleba).

klasa IV, dzia∏ I
klasa V, dzia∏ I

5. Warunki ˝ycia ludzi w najbli˝szym otoczeniu.

klasa V, dzia∏ I

6. Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa.

klasa IV, dzia∏ I
klasa V, dzia∏ VI
klasa VI,
dzia∏ IV, V, VI, VIII

7. Krajobraz najbli˝szej okolicy – obserwacje i opisy:
1) sk∏adniki naturalnego krajobrazu,
2) sposoby zagospodarowania obszaru,
3) ludzie i kultura,
4) zale˝noÊç ˝ycia ludzi od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych.

klasa IV, dzia∏ I
klasa V,
dzia∏ I
klasa VI, dzia∏ V, VI

ER: Ogólna charakterystyka
geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe
nazewnictwo; g∏ówne symbole regionalne.

8. Krajobrazy nizinne, wy˝ynne i górskie:
1) Êrodowisko i jego zagospodarowanie
(na przyk∏adzie wybranych krajobrazów
Polski),
2) krajobrazy naturalne i przekszta∏cone
przez cz∏owieka,
3) przyk∏ady pozytywnego i negatywnego
zagospodarowania przestrzeni,
4) krainy Polski.
9. Wybrane krajobrazy Êwiata:
1) làdy i kontynenty,
2) oceany.

klasa VI,
dzia∏ VI, VII, VIII

EE: Przyk∏ady miejsc (w najbli˝szym otoczeniu), w których obserwuje si´ korzystne
i niekorzystne zmiany zachodzàce w Êrodowisku przyrodniczym.

10. Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne.

klasa IV, dzia∏ II
klasa VI, dzia∏ V

klasa VI, dzia∏ IV, V

ER: Najbli˝sze otoczenie domu rodzinnego, sàsiedztwa
i szko∏y.
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Podstawa programowa
(treÊci nauczania)

Program
nauczania
(treÊci nauczania
realizowanie
w klasach IV-VI)

11. W∏aÊciwoÊci ró˝nych substancji i ich zastosowanie:
1) metale i niemetale, przewodnictwo cieplne i elektryczne,
2) mieszaniny jednorodne i niejednorodne,
3) woda i roztwory wodne; rozpuszczanie
i krystalizacja,
4) w∏aÊciwoÊci materii o ró˝nych stanach
skupienia (w szczególnoÊci rozpuszczalnoÊç
temperaturowa, spr´˝ystoÊç, kruchoÊç, ciÊnienie),
5) przemiany chemiczne znane z ˝ycia codziennego (np. spalanie, korozja, Êcinanie
bia∏ka).

klasa IV, dzia∏ III, IV

12. Kinetyczno-molekularny model budowy
materii; rozmiary czàsteczek, oddzia∏ywania
mi´dzyczàsteczkowe.

klasa IV, dzia∏ III, IV

13. Podstawowe zjawiska fizyczne:
1) mechaniczne,
2) elektryczne i magnetyczne,
3) optyczne i akustyczne.

klasa IV,
dzia∏ III, IV, V, VI
klasa V, dzia∏ IV
klasa VI, dzia∏ I

14. CzynnoÊci ˝yciowe cz∏owieka, etapy rozwoju cz∏owieka ze szczególnym uwzgl´dnieniem dojrzewania biologicznego, zasady higieny.

klasa V, dzia∏ IV, V

9
Podstawa programowa
TreÊci Êcie˝ek edukacyjnych:
EE– Edukacja ekologiczna
EP – Edukacja
prozdrowotna
WD˚WR – Wychowanie do
˝ycia w rodzinie
ER – Edukacja regionalna

EP: Higiena cia∏a, odzie˝y, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku. Urozmaicenie i regularnoÊç
posi∏ków, estetyka ich spo˝ywania, zabezpieczenie ˝ywnoÊci
przed zanieczyszczeniem i zepsuciem. Zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja odrabiania
lekcji i czasu wolnego; prawid∏owa postawa cia∏a. Rozpoznawanie w∏asnych mocnych
i s∏abych stron, zalet i wad;
kszta∏towanie w∏aÊciwego stosunku do w∏asnych pozytywnych i negatywnych emocji; radzenie sobie w sytuacjach
trudnych i umiej´tnoÊç szukania pomocy; zachowania sprzyjajàce i zagra˝ajàce zdrowiu.
WD˚WR: Macierzyƒstwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotyczàca budowy i funkcjonowania uk∏adu rozrodczego cz∏owieka. Cià˝a, rozwój p∏odu, poród, przyj´cie dziecka jako nowego cz∏onka rodziny. Ró˝nice
i podobieƒstwa mi´dzy ch∏opcami i dziewcz´tami. Identyfikacja z w∏asnà p∏cià. Akceptacja
i szacunek dla cia∏a. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu doj-
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Podstawa programowa
(treÊci nauczania)

Program
nauczania
(treÊci nauczania
realizowanie
w klasach IV-VI)

Podstawa programowa
TreÊci Êcie˝ek edukacyjnych:
EE– Edukacja ekologiczna
EP – Edukacja
prozdrowotna
WD˚WR – Wychowanie do
˝ycia w rodzinie
ER – Edukacja regionalna

rzewania. Zró˝nicowane, indywidualne tempo rozwoju. Higiena okresu dojrzewania.
EP: Bezpieczeƒstwo na drodze,
podczas gier i zabaw ruchowych. Pierwsza pomoc w niektórych urazach. Poznawanie
zagro˝eƒ cywilizacyjnych oraz
nabycie umiej´tnoÊci w∏aÊciwego zachowania si´ w przypadku
kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, ∏atwopalnymi, wybuchowymi,
niewybuchami i niewypa∏ami.
Ochrona przed zagro˝eniami
naturalnymi i cywilizacyjnymi.
Przyczyny (namawianie i presja
ze strony osób) i skutki u˝ywania Êrodków psychoaktywnych
i nadu˝ywania leków oraz innych na∏ogów, odpowiedzialnoÊç ma∏oletnich wobec prawa.
WD˚WR: Prawo cz∏owieka
do intymnoÊci i ochrona tego
prawa; postawy asertywne; OdpowiedzialnoÊç za w∏asny rozwój. Samowychowanie.
15. Znaczenie wybranych gatunków roÊlin, klasa V, dzia∏ III
grzybów i zwierzàt dla cz∏owieka.
16. Bakterie i wirusy – zagro˝enia i korzyÊci klasa V,
dla cz∏owieka.
dzia∏ III, IV, V
17. Substancje szkodliwe dla organizmów
˝ywych i ich oddzia∏ywanie na Êrodowisko
przyrodnicze.

klasa VI, dzia∏ VIII

18. Wp∏yw cz∏owieka na Êrodowisko przyrodnicze.

klasa V, dzia∏ VII
klasa VI, dzia∏ VIII

EE: Wp∏yw codziennych czynnoÊci i zachowaƒ w domu, szkole,
miejscu zabawy i pracy na stan
Êrodowiska naturalnego. Style
˝ycia i ich zwiàzek z wyczerpywaniem si´ zasobów naturalnych. Przyk∏ady miejsc (w najbli˝szym otoczeniu), w których
obserwuje si´ korzystne i niekorzystne zmiany zachodzàce
w Êrodowisku przyrodniczym.
Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu ró˝norodnoÊci biologicznej; zasady zachowania si´ na obszarach
chronionych.
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Podstawa programowa
(treÊci nauczania)

Program
nauczania
(treÊci nauczania
realizowanie
w klasach IV-VI)

19. Wp∏yw Êrodowiska na zdrowie cz∏owieka: klasa V, dzia∏ VII
1) substancje szkodliwe i ich wp∏yw na or- klasa VI, dzia∏ VIII
ganizm cz∏owieka,
2) rola wody, powietrza, gleby, ich odtwarzalnoÊç, czystoÊç i ska˝enie.

20. Ziemia w Uk∏adzie S∏onecznym, obserwacje astronomiczne.

klasa IV, dzia∏ VI
klasa VI,
dzia∏ I, II, III

21. Podró˝e i odkrycia geograficzne.

klasa VI, dzia∏ II
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Podstawa programowa
TreÊci Êcie˝ek edukacyjnych:
EE– Edukacja ekologiczna
EP – Edukacja
prozdrowotna
WD˚WR – Wychowanie do
˝ycia w rodzinie
ER – Edukacja regionalna

EE: Degradacja Êrodowiska
– przyczyny, wp∏yw na zdrowie cz∏owieka oraz jej zwiàzek
z formami dzia∏alnoÊci ludzi.
EP: Poznawanie zagro˝eƒ cywilizacyjnych (…). Ochrona przed zagro˝eniami naturalnymi (…) i cywilizacyjnymi
(…).
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III. Za∏o˝enia programu
Okres przeznaczony na uczenie si´ przyrody to bardzo wa˝ny etap w ˝yciu ucznia. Na zaj´ciach tego przedmiotu m∏ody cz∏owiek rozwija umiej´tnoÊci przydatne w wielu dziedzinach ˝ycia spo∏ecznego takie, jak: logiczne myÊlenie, ∏àczenie faktów w struktury zale˝noÊci, dociekliwoÊç, spostrzegawczoÊç, sumiennoÊç i dok∏adnoÊç oraz wspó∏praca z innymi ludêmi.
Niniejszy program nauczania jest adresowany do nauczycieli, dla których obcowanie
z przyrodà jest przyjemnoÊcià. Do tych, którzy lubià „bawiç si´” wraz z uczniami w odkrywanie Êwiata, obserwujàc rzeczywistoÊç i badajàc jà za pomocà prostych doÊwiadczeƒ.
Uczeƒ, rozpoczynajàc nauk´ w klasie czwartej, dysponuje ju˝ szerokà wiedzà przyrodniczà4 – osobistà oraz naukowà, z którà zetknà∏ si´ w ró˝nych sytuacjach, na przyk∏ad poprzez szeroko rozumiane media czy podczas zaj´ç w klasach I–III. Ponadto wiedzy dostarczajà uczniowi tak˝e w∏asne teorie, za pomocà których wyjaÊnia on sobie
dostrzegane na co dzieƒ zjawiska i fakty przyrodnicze.
Bioràc pod uwag´ wymienione fakty, jako g∏ówne za∏o˝enie programu nauczania przyrody,
przyj´to po∏o˝enie szczególnego nacisku na aktywnoÊç poznawczà ucznia, który, wykorzystujàc wszystkie sfery swojej osobowoÊci, aktywnie w∏àcza si´ w proces poznania. Kluczowe znaczenie przypisano aktywizacji wiedzy osobistej ucznia. Nadano jej rang´ sta∏ego ogniwa rozpoczynajàcego lekcj´. Nauczyciel, zadajàc starannie dobrane pytania, zach´ca uczniów do zastanowienia si´ i przywo∏ania wiedzy osobistej. Wywo∏uje on w ten sposób niepokój poznawczy, który staje si´ inspiracjà do podj´cia „czynnoÊci badawczych, myÊlenia twórczego, negocjacji proponowanych znaczeƒ i nabywania kontroli poznawczej nad eksplorowanà sytuacjà”5.
W ciàgu trzech lat przeznaczonych na realizacj´ treÊci nauczania przyrody u wi´kszoÊci uczniów nast´puje naturalna transformacja sposobu poznawania Êwiata. Zgodnie z teorià rozwoju poznawczego Jeana Piageta uczeƒ przechodzi z poziomu myÊlenia konkretnego do poziomu myÊlenia abstrakcyjnego. Uwzgl´dniajàc za∏o˝enia tej
teorii, uporzàdkowano zagadnienia od konkretnych, namacalnych, obserwowalnych
faktów (klasa IV) po bardziej abstrakcyjne poj´cia (klasa VI), czyli od zagadnieƒ treÊciowo najbli˝szych uczniom, dost´pnych bezpoÊrednio w codziennym poznawaniu Êwiata po dost´pne g∏ównie poÊrednio poprzez ró˝ne media – ksià˝ki, filmy, Internet. Tym
samym dano podstawy wykorzystania konkretnych doÊwiadczeƒ i odniesienia si´
do nich w przysz∏ym kszta∏ceniu przedmiotowym w szkole ponadpodstawowej.

4
5

I. Majcher, R. Suska-Wróbel, Zasób osobistej wiedzy przyrodniczej dzieci dziewi´cioletnich, Gdaƒsk 2005.
D. Klus-Staƒska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002, s. 90.
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Zgodnie z przyj´tym za∏o˝eniem wi´kszoÊç materia∏u przewidzianego do realizacji
w klasie czwartej to zagadnienia fizyczne i chemiczne pomocne uczniowi w wyjaÊnianiu
ró˝norodnych zjawisk obserwowanych w sposób naturalny, od najm∏odszych lat, w codziennym ˝yciu. Jako oÊ konstrukcyjnà wykorzystano bogactwo zjawisk fizycznych w pogodzie. Uczeƒ, wykonujàc szereg prostych doÊwiadczeƒ (z wykorzystaniem przedmiotów
„wyj´tych z kuchennej szuflady”), porównuje w∏asne za∏o˝enia z wynikami doÊwiadczeƒ.
Konfrontuje w∏asnà wiedz´ z wiedzà innych ludzi (nauczyciela, kolegów, kole˝anek) oraz
wiedzà naukowà. Konstruuje w ten sposób w swoim umyÊle niezb´dne struktury, które
stanà si´ pomocne w wyjaÊnianiu bardziej skomplikowanych zagadnieƒ.
Zadaniem nauczyciela jest wspieranie ucznia w tworzeniu warsztatu badawczego zgodnego z procedurami w∏aÊciwymi dla nauk przyrodniczych, zach´canie ucznia do stawiania pytaƒ i poszukiwania odpowiedzi, a tak˝e wyjaÊnianie zrozumiałym j´zykiem trudnych
zagadnieƒ.
Materia∏ przeznaczony do realizacji w klasie czwartej zosta∏ tak zaplanowany, aby uczeƒ
móg∏ spokojnie badaç przyrod´6. Nauczyciel z najm∏odszymi adeptami przyrodoznawstwa
mo˝e poÊwi´ciç odpowiednià dla swoich uczniów liczb´ godzin na zaj´cia terenowe
– przeprowadzone w najbli˝szej okolicy, na pope∏nianie przez uczniów b∏´dów i rozmowy
o ich przyczynach. Wp∏ywajàc na stosunek ucznia do przyrody, nauczyciel mo˝e podjàç
szereg dzia∏aƒ wychowawczych. Poniewa˝ uwa˝a si´, ˝e „podstawowe wartoÊci ka˝dego
cz∏owieka zostajà ukszta∏towane na ca∏e ˝ycie, zanim skoƒczy on dziesi´ç lat“7, nauczyciel
powinien w szczególny sposób uwra˝liwiaç swoich uczniów na etyczne zachowania wobec organizmów i przyrody nieo˝ywionej. Ju˝ na tym etapie warto te˝ uzmys∏awiaç dzieciom wspó∏zale˝noÊç mi´dzy wszystkimi elementami Êrodowiska.
W klasie piàtej uczeƒ zaznajamia si´ z bioró˝norodnoÊcià. Poznaje najbli˝sze otoczenie, zwierz´ta i roÊliny, bioràc pod uwag´ ich przystosowanie do Êrodowiska ˝ycia.
Uczeƒ przestrzega zasad poruszania si´ w terenie, co umo˝liwia mu sprawne poznawanie Êrodowiska. Bada i poznaje równie˝ wybrane w∏aÊciwoÊci swojego organizmu,
który znajduje si´ w szczególnym okresie rozwoju fizjologicznego. Ma to sprzyjaç
kszta∏towaniu go jako cz∏owieka Êwiadomie odpowiedzialnego za stan swojego organizmu oraz szanujàcego wolnoÊç innych.
W klasie szóstej uczeƒ poznaje elementy treÊci programowych najtrudniejsze
do bezpoÊredniego poznania, a wi´c najbardziej abstrakcyjne. Uczeƒ, aby poznaç treÊci nauczania i wykonaç doÊwiadczenia, musi przeprowadziç szereg operacji formalnych – dokonaç percepcji abstrakcyjnych modeli rzeczywistoÊci.
Uk∏ad treÊci zosta∏ dopasowany do zmieniajàcych si´ pór roku. Dzi´ki takim za∏o˝eniom zaj´cia terenowe, obserwacj´ zjawisk pogody oraz tematyk´ zwiàzanà z poznawaniem bioró˝norodnoÊci zaplanowano na jesieƒ i wiosn´. Miesiàce zimowe zaÊ przeznaczono na pozosta∏e zagadnienia.
6

Na nauczanie przyrody w klasach IV−VI jest przeznaczonych 300 godzin. W opracowanych przez autorki programu podr´cznikach dla klas IV−VI
proponuje si´ zaÊ oko∏o 200, co pozwala na du˝à elastycznoÊç w realizacji programu. Powinno to umo˝liwiç nauczycielowi optymalne dostosowanie jego
realizacji do potrzeb uczniów oraz dost´pnych w najbli˝szym otoczeniu warunków Êrodowiskowych.
7
R. B. Brant, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996, s. 215.

ROZSZERZALNOÂå
(pomiar temperatury)
CIECZY, CIA¸ STA¸YCH I GAZÓW
JAKO SKUTEK
SZYBKICH RUCHÓW DROBIN

SI¸A WYPORU
– p∏ywanie i toni´cie cia∏

SI¸A WYWIERANA PRZEZ GAZ I CIECZ
na Êcianki naczynia

PORÓWNANIE ILORAZOWE SI¸

ILOÂå MATERII, MASA, G¢STOÂå

ROZRÓ˚NIANIE MASY I CI¢˚ARU
CI¢˚AR – SI¸A CI¢˚KOÂCI

ZASTOSOWANIE PRÑDU
ELEKTRYCZNEGO

DROBINY − PODSTAWOWE
SK¸ADNIKI MATERII

SZYBKOÂå DèWI¢KU

RODZAJE DROBIN − ATOMYY

OBWÓD ELEKTRYCZNY
przep∏yw pràdu elektrycznego

WY¸ADOWANIA
ATMOSFERYCZNE

ELEKTROSTATYKA

STAN SKUPIENIA (opady)

OBSERWACJA SK¸ADNIKÓW POGODY

TEREN PRZYSZKOLNY

DèWI¢K JAKO DRGANIE
POWIETRZA (grzmot)

PRZYK¸ADY RUCHU (wiatr)

ÂIATŁO−SZYBKOÂå
ÂWIAT¸A, CIE¡ (S∏oƒce)
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KLASA IV – BADAM

HIGIENA ODPOCZYNKU

NARZÑDY ZMYS¸ÓW

DèWI¢K I ÂWIAT¸O

HIGIENA PRACY

PORUSZANIE SI¢

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ISTOT ˚YWYCH

BIORÓ˚NORODNOÂå

KLASYFIKACJA JAKO SPOSÓB
KATALOGOWANIA ORGANÓW
(OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH)

CHOROBY ZAKA˚NE

PIERWSZA POMOC

OD˚YWIANIE SI¢

HIGIENA PO˚YWIENIA

HIGIENA OSOBISTA

WP¸YW CODZIENNYCH
ZACHOWA¡ NA STAN
ÂRODOWISKA NATURALNEGO

DOJRZEWANIE

MAPY

SKALA MAPY, OBLICZANIE
ODLEG¸OÂCI NA PODSTAWIE SKALI
OBLICZANIE PR¢DKOÂCI

WYMIANA GAZOWA I UTLENIANIE

WZAJEMNA ZALE˚NOÂå MI¢DZY
CZ¸OWIEKIEM A ÂRODOWISKIEM

PRZYRODA O˚YWIONA I NIEO˚YWIONA
A

ORIENTACJA W TERENIE
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KLASA V – OBSERWUJ¢

CIÂNIENIE ATMOSFERYCHNE

RUCH WODY MORSKIEJ

RUCH ZIEMI

ROÂLINY I ZWIERZ¢TA

CIEP¸O I ZIMNO

KLIMAT

WIELKIE FORMY
UKSZTA¸TOWANIA
POWIERZCHNI ZIEMI

OBSZARY I GATUNKI
CHRONIONE

KRAJOBRAZY
PRZEKSZTA¸CONE

¸A¡CUCHY POKARMOWE

WSPÓ¸˚YCIE
ORGANIZMÓW

POJ¢CIE POZIOMÓW
TROFICZNYCH

LAS, JEZIORO, POLE
JAKO EKOSYSTEM

KRAJOBRAZY
NATURALNE

PRZYK¸ADY GATUNKÓW
ZAGRO˚ONYCH WYGINI¢CIEM

ELEMENTY LINII
BRZEGOWEJ

KONTYNENTY I OCEANY

UKSZTA¸TOWANIE POWIERZCHNI
(pasy ukszta∏towania
powierzchni ziemi)

POLSKA − PO¸O˚ENIE
NA MAPIE

GLOBUS JAKO MODEL ZIEMI
KSZTA¸T I ROZMIAR
SIATKA GEO- I KARTOGRAFICZNA

ÂWIAT¸O

STREFOWY UK¸AD
KRAJOBRAZÓW

KULISTOÂå CIA¸A

CIA¸A NIEBIESKIE

WSPÓ∏RZ¢DNE GEOGRAFICZNE

ZIEMIA JAKO MAGNES

PODRÓ˚E I ODKRYCIA
PRZYRODNICZE
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KLASA V – POZNAJ¢
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IV. Cele edukacyjne
Rozpoznawanie obiektów przyrodniczych:
1. Badanie stanu Êrodowiska przy szkole lub miejscu zamieszkania za pomocà
obserwacji i pomiarów.
Uczeƒ orientuje si´, w jakich warunkach Êrodowiska ˝yje, jaki mo˝e mieç wp∏yw
na popraw´ jego stanu. Uczeƒ wie, ˝e cz∏owiek i Êrodowisko zale˝à do siebie. Rozumie, na czym polegajà zale˝noÊci wyst´pujàce w Êrodowisku przyrodniczym.
2. Orientowanie si´ w terenie za pomocà odpowiedniego wyposa˝enia.
Uczeƒ doskonali umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ prostymi przyrzàdami s∏u˝àcymi
do obserwacji przyrodniczych (lupà, lornetkà, kompasem), potrafi wykorzystaç te
umiej´tnoÊci podczas wycieczki oraz zabaw w terenie. Uwra˝liwia si´ na pi´kno
otaczajàcego Êwiata.
3. Rozpoznawanie organizmów za pomocà atlasów, plansz, kluczy i ich oznaczanie.
Uczeƒ poznaje otaczajàcy go Êwiat, rejestruje wyniki swoich dzia∏aƒ w postaci zielnika, albumu itp.
4. Wykonywanie rysunków obiektów przyrodniczych.
Uczeƒ nabywa umiej´tnoÊci odwzorowywania obiektów przyrodniczych, doskonali techniki obserwacji.
5. Dokonywanie pomiaru obiektów i zjawisk przyrodniczych przy u˝yciu przyrzàdów.
Uczeƒ pos∏uguje si´ przyrzàdami pomiarowymi, organizuje przebieg obserwacji
i rejestruje jej wyniki.
Korzystanie z ró˝nych êróde∏ informacji:
1. Czytanie map i schematów. Wykorzystanie ich w dzia∏aniu lub planowaniu dzia∏aƒ.
2. Poszukiwanie informacji.
Uczeƒ doskonali techniki poszukiwania i odczytywania informacji zawartych w ró˝nych êród∏ach, poznaje czasopisma i ksià˝ki o tematyce przyrodniczej.
Modelowanie:
1. Wykonywanie modeli obiektów, zjawisk i procesów przyrodniczych.
Uczeƒ konstruuje lub obserwuje modele umo˝liwiajàce zdobywanie nowych informacji i wykorzystuje je do wyjaśnienia zjawisk i procesów występujących w naturze.
2. Przygotowywanie prostego posi∏ku wed∏ug zasad zdrowego ˝ywienia.
Uczeƒ rozwija w sobie poczucie odpowiedzialnoÊci za zdrowie swoje i innych. Wie,
˝e zdrowie i ˝ycie sà wartoÊciami.
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3. Udzielanie pierwszej pomocy.
Uczeƒ çwiczy opatrywanie niewielkich ran, odpowiednie post´powanie w wypadku urazów koÊci, krwotoków z nosa, omdleƒ, ukàszeƒ ˝mii, kleszcza czy w∏aÊciwe
dla swojego wieku sposoby udzielania pomocy.
DoÊwiadczenia przyrodnicze:
1. Przeprowadzanie doÊwiadczeƒ na obiektach przyrodniczych.
Uczeƒ wykonuje ró˝norodne doÊwiadczenia, pos∏ugujàc si´ prostym, powszechnie dost´pnym wyposa˝eniem. Zna wzgl´dy etyczne limitujàce doÊwiadczenia
na obiektach przyrody o˝ywionej. Wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialnoÊci
za Êrodowisko. Uczeƒ rozwija samodzielnoÊç w projektowaniu i przeprowadzaniu
doÊwiadczeƒ, analizowaniu otrzymanych wyników i ich interpretacji.
2. Planowe prowadzenie hodowli organizmów.
Uczeƒ planuje, prowadzi i rejestruje przebieg hodowli i upraw. Uczy si´ szacunku
dla zwierzàt i przyrody oraz odpowiedzialnoÊci za ich stan.
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V. Materia∏ nauczania
i procedury osiàgania celów
W rozdziale prezentujàcym materia∏ nauczania i procedury osiàgania celów zastosowano w obr´bie ka˝dego podrozdzia∏u nast´pujàcy podzia∏ treÊci:
– Uwagi o realizacji (sformu∏owanie g∏ównej koncepcji danego dzia∏u programu);
– Materia∏ nauczania (zaprezentowanie zagadnieƒ do realizacji w postaci hase∏);
– Pytania o wiedz´ osobistà ucznia (uczeƒ ma dzi´ki nim mo˝liwoÊç dokonania retrospekcji swojej osobistej wiedzy z zakresu przyrody; nauczyciel, zadajàc pytania,
nie musi oczekiwaç od ucznia jawnej odpowiedzi);
– AktywnoÊç ucznia (przedstawienie propozycji uczniowskich dzia∏aƒ podczas pracy
nad danymi zagadnieniami).
Lektura ca∏oÊci daje pe∏en obraz zamys∏u autorek programu.

Klasa IV
I. NA TROPACH PRZYRODY
Uwagi o realizacji
Wi´kszoÊç zagadnieƒ jest przewidzianych do realizacji w terenie przyszkolnym. Opracowanie tematów w podr´czniku ma byç pomocne tym uczniom, którzy nie mogli
byç obecni na zaj´ciach lub w sytuacjach, gdy warunki pogodowe uniemo˝liwiajà prac´ w trenie. Realizacja treÊci zawartych w pierwszym dziale ma sprzyjaç wypracowaniu
takiego warsztatu pracy ucznia, aby czu∏ si´ on w terenie równie naturalnie jak w pracowni przyrodniczej. Nale˝y uÊwiadomiç uczniom, ˝e umiej´tna i rzeczowa obserwacja oraz wyciàganie z niej wniosków to wa˝ne umiej´tnoÊci przyrodnicze. Na realizacj´ tematów z dzia∏u „Na tropach przyrody” proponujemy poÊwi´ciç wi´cej czasu ni˝
na realizacj´ innych dzia∏ów. Powinien byç to czas wzajemnego poznawania si´
uczniów z nauczycielem oraz ze Êrodowiskiem przyrodniczym szko∏y. Jako notatk´
z obserwacji terenowych uczeƒ sporzàdza szkic, który nale˝y przechowaç tak, aby
móg∏ byç wykorzystywany wielokrotnie i rozbudowywany o nowe zapiski i rysunki.
W dziale „Na tropach przyrody” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
I.A. Przyroda w terenie przyszkolnym
I.B. Warsztat badacza przyrody
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I.A. Przyroda w terenie przyszkolnym
Materia∏
Obiekty przyrodnicze oraz antropomorficzne. Szkic terenu. Warunki przyrodnicze:
nas∏onecznienie, wilgotnoÊç, cechy pod∏o˝a, forma terenu, temperatura, kierunek
wiatru. Wp∏yw warunków przyrodniczych na organizmy oraz dzia∏alnoÊç cz∏owieka.
Formy terenu: profil terenu, rzeêba terenu, wypuk∏e i wkl´s∏e formy terenu, teren
równinny, falisty, pagórkowaty, górzysty. Wp∏yw form terenu na organizmy oraz dzia∏alnoÊç cz∏owieka. Wp∏yw organizmów i dzia∏alnoÊci cz∏owieka na powstawanie nowych
i przekszta∏canie obecnych form terenu. Wp∏yw wody na kszta∏towanie form terenu
(osadzanie materia∏u przez rzeki, ˝∏obienie dolin). Powstawanie jezior. Budowa i w∏aÊciwoÊci ska∏, kolekcja ska∏, przyk∏ady klasyfikacji geologicznych.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Gdzie, twoim zdaniem, mo˝na szukaç przyrody?
• Opisz, jak wyglàda plan domu, mieszkania, miasta lub jakiegoÊ terenu.
• W jakich miejscach lubisz przebywaç? Co o tym decyduje?
• Gdzie najbardziej lubisz chodziç na spacery? Czy jest to teren p∏aski, czy mo˝e pofa∏dowany?
• Jakie zmiany zasz∏y w ukszta∏towaniu terenu w twojej okolicy od czasów, do których najdalej si´gasz pami´cià?
• Czy formy terenu majà wp∏yw na twoje codzienne zaj´cia, na przyk∏ad na to, któr´dy idziesz do szko∏y?
• Jak wyglàda znany ci brzeg rzeki, strumienia?
• Co si´ dzieje podczas ulewnego deszczu na stokach wzniesieƒ i zboczach dolin?
• Jakie skutki dzia∏alnoÊci wody uda∏o ci si´ zaobserwowaç w swoim otoczeniu?
• Jak wyglàda jezioro, które znasz? Jak wyglàda teren wokó∏ niego?
• Gdzie w twojej najbli˝szej okolicy najcz´Êciej tworzà si´ ka∏u˝e? Dlaczego w∏aÊnie tam?
• Spróbuj wyjaÊniç, co to jest jezioro.
• Jakie znasz legendy, baÊnie, piosenki, wiersze o jeziorach?
• Co to sà ska∏y i minera∏y?
• Jak powstawa∏y ska∏y? Czy znasz legendy o powstawaniu ska∏ i minera∏ów (np.
o pierÊcieniu Êwi´tej Kingi, o czarnym z∏ocie albo o bursztynie)?
• Jakie ska∏y wyst´pujà w Twojej okolicy?
• Jakie w∏aÊciwoÊci majà znane ci ska∏y i minera∏y? W jaki sposób cz∏owiek je wykorzystuje?
• Jakimi sposobami mo˝na, twoim zdaniem, rozpoznaç ska∏y i minera∏y?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• w czasie wycieczki w terenie przyszkolnym:
– rozpoznaje obiekty przyrodnicze i antropomorficzne,
– wykonuje szkic terenu znajdujàcego si´ w najbli˝szej okolicy, zaznacza elementy przyrody i panujàce tam warunki przyrodnicze (np. wilgotnoÊç, oÊwietlenie,
temperatura itp.),
– charakteryzuje warunki przyrodnicze panujàce w terenie przyszkolnym oraz analizuje zwiàzki mi´dzy nimi a wyst´powaniem organizmów oraz dzia∏alnoÊcià cz∏owieka,
– ocenia walory terenu szko∏y (miejsca lubiane i nie, w których panuje cisza, ha∏as itp.),
– rysuje profil terenu okolicy,
– charakteryzuje zwiàzek mi´dzy formà terenu a typem roÊlinnoÊci; obserwuje ró˝ne
formy terenu, sposoby ich wykorzystania przez roÊlinnoÊç, zwierz´ta oraz cz∏owieka,
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– opisuje wp∏yw dzia∏alnoÊci organizmów na tworzenie nowych i przekszta∏canie
zastanych form terenu,
– wykonuje rysunek lub fotografi´ przedstawiajàce wykorzystanie form terenu
przez roÊlinnoÊç, zwierz´ta oraz cz∏owieka,
• obserwuje dzia∏alnoÊç wody i rozmawia o jej roli w kszta∏towaniu terenu, modeluje dzia∏alnoÊç wód p∏ynàcych i obserwuje ich wp∏yw na kszta∏t terenu,
• bada warunki sprzyjajàce powstawaniu jezior, przygotowuje model jeziora,
• tworzy kolekcje ska∏, bada budow´ i cechy ska∏ (piasek, granit, wapienie) oraz minera∏ów (np. piasek, bursztyn, krzemieƒ, gips),
• przeprowadza klasyfikacj´ ska∏ wed∏ug w∏asnego pomys∏u,
• bada eksperymentalnie proces powstawania soli kuchennej.
I.B. Warsztat badacza przyrody
Materia∏
Sposoby poznawania Êwiata przez cz∏owieka. Przyrzàdy pomocnicze w badaniu przyrody. Cechy obserwacji i eksperymentu naukowego. Zasady bezpiecznego zachowania si´ podczas prowadzonych badaƒ.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• W jaki sposób zdobywasz informacje o otoczeniu?
• Jakie cechy powinien mieç dobry obserwator?
• Kiedy obserwacja przyrody mo˝e byç niebezpieczna?
• Co nale˝y zrobiç, aby uniknàç poparzenia si´ w kuchni?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• charakteryzuje sposoby poznawania przyrody oraz ustala regu∏y poprawnego zachowania podczas prac badawczych.

II. POGODA
Uwagi o realizacji
TreÊci nauczania zawarte w dziale drugim odwo∏ujà si´ do dostrzeganych przez
ucznia prawid∏owoÊci rzàdzàcych przyrodà. Celowo wybrano pogod´, poniewa˝ poznanie zwiàzanych z nià ró˝nych zjawisk fizycznych stanowi doskona∏y wst´p do dalszych rozwa˝aƒ. Wa˝nym elementem pracy ucznia jest rozwijanie warsztatu badawczego w∏aÊciwego dla poznawania przyrody, a wi´c formu∏owanie problemów i stawianie hipotez, dobór sposobów ich rozwiàzywania, badanie, wyciàganie wniosków i ich
interpretacja.
W dziale „Pogoda” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
II.A. Zjawiska fizyczne w prognozie pogody
II.B. Wp∏yw pogody na nasz organizm
II.C. Deszcz
II.D. Wiatr
II.A. Zjawiska fizyczne w prognozie pogody
Materia∏
Sk∏adniki pogody: temperatura, wiatr, opady, nas∏onecznienie, zachmurzenie, ciÊnienie atmosferyczne. Meteorologia. Mapy synoptyczne.
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Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Obejrzyj w telewizji, wys∏uchaj w radio lub przeczytaj w gazecie prognoz´ pogody
na jutro. Jaka pogoda b´dzie jutro?
• Jakie znasz metody przewidywania pogody na podstawie obserwacji, na przyk∏ad
uk∏adu chmur na niebie, zachowania roÊlin, zwierzàt?
• Jak rozumiesz sformu∏owania: „∏adna pogoda”, „brzydka pogoda”?
• Jaka jest w tej chwili pogoda? Sprawdê, czy zmieni si´ ona po 5–10 minutach.
• W jaki sposób mo˝na przeprowadziç „domowe” obserwacje pogody?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• obserwuje i mierzy zmiany pogody (kierunek i si∏´ wiatru, temperatur´, zmiany zachmurzenia),
• odczytuje informacje zawarte w prognozie pogody; ocenia ich prawdziwoÊç i dyskutuje o ich sprawdzalnoÊci,
• rozmawia na temat czynników, od których zale˝ne sà warunki atmosferyczne
w danym miejscu (np. uk∏ad budynków, wzniesieƒ).
II.B. Wp∏yw pogody na nasz organizm
Materia∏
Instytucje odpowiedzialne za prognozy pogody. Kaprysy pogody (tràby powietrzne,
powodzie, susze, huragany, gradobicie).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Czy zdarzy∏o ci si´, ˝e pogoda ci´ zaskoczy∏a? Jaka by∏a wówczas pora roku? Gdzie
to si´ sta∏o?
• Jakie znasz nietypowe zachowania pogody?
• Jakà pogod´ lubisz najbardziej i dlaczego?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• okreÊla wp∏yw pogody na samopoczucie cz∏owieka oraz opisuje, jak ubraç si´ odpowiednio do pogody.
II.C. Deszcz
Materia∏
Proces parowania, skraplania, zamarzania oraz topnienia wody. Proces powstawania
deszczu. Stany skupienia: cia∏o sta∏e, ciecz, gaz na przyk∏adzie lodu, wody, pary wodnej. Temperatura a stan skupienia. W∏aÊciwoÊci cia∏ sta∏ych, cieczy, gazów. Proces powstawania chmur. Rodzaje chmur: k∏´biaste, pierzaste, warstwowe oraz wysokie, Êrednie i niskie. Opady atmosferyczne (m˝awka, deszcz, grad, Ênieg). Osady atmosferyczne (szron, szadê, go∏oledê, rosa).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jaki kszta∏t ma kropla wody?
• Dlaczego niektóre owady mogà biegaç po wodzie, a cz∏owiek tego nie potrafi?
• Dlaczego pranie schnie, a chleb pozostawiony na stole wysycha?
• Co mo˝na zaobserwowaç na powierzchni lustra w ∏azience, gdy nalewasz do wanny goràcej wody albo bierzesz prysznic? Jak to wyjaÊnisz?
• Opisz wyglàd obserwowanych na niebie chmur. Z czym kojarzà ci si´ ich kszta∏ty?
• Jak wyglàdajà chmury wró˝àce deszcz, burz´, a jak zapowiadajàce ∏adnà pogod´?
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• Jakie znasz rodzaje opadów?
• Jakie zagro˝enia niosà obfite opady?
AktywnoÊç ucznia:
Uczeƒ:
• bada procesy, interpretuje wyniki obserwacji tych procesów przedstawionych
na modelu i odnosi je do rzeczywistych zjawisk przyrodniczych (wykrywania pary
wodnej w powietrzu, parowania wody i skraplania si´ pary wodnej (powstawania
deszczu), zamarzania wody (powstawania Êniegu), topnienia lodu, w∏aÊciwoÊci
cia∏a sta∏ego, cieczy i gazu),
• przygotowuje atlas chmur,
• obserwuje ró˝nego rodzaju opady i osady atmosferyczne,
• okreÊla wp∏yw opadów i osadów atmosferycznych na dzia∏alnoÊç cz∏owieka.

II.D. Wiatr
Materia∏
Proces powstawania wiatru. Si∏a wiatru. Wiatromierz. Jednostki d∏ugoÊci: metr, kilometr, centymetr, milimetr. Jednostki czasu: sekunda, minuta, godzina, doba. Zale˝noÊç
drogi od czasu – sposób obliczania szybkoÊci (dzielenie odcinka drogi przez czas). Ruch
– szybkoÊç wzgl´dna. Dzia∏alnoÊç wiatru: kszta∏towanie form terenu (usypywanie wydm,
˝∏obienie ska∏), tràby powietrzne. Wykorzystywanie wiatru przez cz∏owieka wczoraj i dziÊ
(transport, sport, pozyskiwanie energii – elektrownie wiatrowe, wentylacja).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co to jest wiatr?
• Jak powstaje wiatr?
• Jakie znasz rodzaje wiatru?
• Czy mo˝na uciec przed wiatrem?
• Co to jest szybkoÊç?
• Jaka jest twoja szybkoÊç, gdy jedziesz pociàgiem?
• Kiedy szybko wysychajà ka∏u˝e lub schnie pranie rozwieszone na dworze?
• Jakie sà przyk∏ady skutków dzia∏ania wiatru w twojej okolicy?
• W jaki sposób w twoim domu jest wykorzystywany wiatr?
• Do czego u˝ywano lub u˝ywa si´ wiatraków?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada procesy, interpretuje wyniki obserwacji tych procesów przedstawionych
na modelu i odnosi je do rzeczywistych zjawisk przyrodniczych (samodzielne wytwarzanie wiatru, zmiennoÊç wiatru w naturze, si∏a wytworzonego wiatru, w∏aÊciwoÊci zimnego i ciep∏ego powietrza),
• dokonuje zamiany jednostek szybkoÊci (km/h i m/s),
• porównuje szybkoÊci przy podanej drodze – wi´ksza szybkoÊç to krótszy czas przebycia drogi,
• rozmawia o szybkoÊci jako wartoÊci wzgl´dnej – zale˝nej od obiektu, z którego dokonuje si´ pomiaru,
• rozmawia na temat skutków dzia∏alnoÊci wiatru (na podstawie w∏asnych obserwacji, wywiadów, ilustracji) oraz ocenia jej wp∏yw na przyrod´ i ˝ycie ludzi,
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• rozmawia o sposobach wykorzystania wiatru przez cz∏owieka,
• buduje model elektrowni wiatrowej.

III. PRAWA PRZYRODY
Uwagi o realizacji
Na dzia∏ trzeci sk∏adajà si´ treÊci fundamentalne dla zrozumienia istotnych procesów fizycznych obserwowalnych w otaczajàcym Êwiecie. Stanowi on zatem kontynuacj´ dzia∏u drugiego. Za pomocà prostych eksperymentów oraz najcz´Êciej intuicyjnego definiowania prawid∏owoÊci i poj´ç uczeƒ konstruuje podstawy do rozumienia wielu zagadnieƒ
poruszanych w dalszym toku nauki. Ma wiele sposobnoÊci do konfrontowania osobistej
wiedzy z wiedzà naukowà. Prawdopodobnie czeka go wiele zdziwieƒ i fascynujàcych odkryç.
W dziale „Prawa przyrody” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematów:
III.A. Kinetyczno-molekularny model budowy cia∏
III.B. RozszerzalnoÊç cia∏
III.C. Masa i ci´˝ar
III.D. Sumowanie si∏
III.E. Si∏a wyporu
III.F. Si∏a wywierana przez gaz i ciecz na Êcianki naczynia
III.A. Kinetyczno-molekularny model budowy cia∏
Materia∏
Atom. ¸àczenie si´ atomów – czàsteczki, substancja. Substancje proste (pierwiastki)
– przyk∏adowe nazwy i symbole (tlen, w´giel, wodór, ˝elazo, krzem). Substancje z∏o˝one (zwiàzki chemiczne). ÂciÊliwoÊç substancji. Ruch atomów i czàsteczek. Stan skupienia substancji a ruch czàsteczek.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak ma∏e mogà byç ziarenka proszku lub py∏u? Na ile cz´Êci mo˝na podzieliç kred´?
• Czy w sk∏ad herbaty wchodzi jedna substancja, czy kilka? Czy mo˝na je zobaczyç?
• Dlaczego do zrobienia zeszytu u˝yto papieru, a o∏ówki robi si´ drewna i grafitu?
• Skàd si´ biorà zapachy?
• Jaki zapach najbardziej lubisz?
• Dlaczego woda si´ rozlewa, a cukier rozsypuje?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada procesy, interpretuje wyniki obserwacji tych procesów przedstawionych
na modelu i odnosi je do rzeczywistych zjawisk przyrodniczych (budowa materii,
na przyk∏ad kredy jako substancji z∏o˝onej z drobnych elementów),
• czyta opowiadanie o rozmiarach atomów oraz czàsteczkowej budowie substancji
oraz dyskutuje nad problemami tam poruszonymi,
• buduje modele atomów i czàsteczek,
• bada cechy substancji, z których sà wykonane ró˝ne przedmioty (stan skupienia,
kszta∏t, barwa, twardoÊç itp.),
• bada w∏aÊciwoÊci cieczy, gazu, cia∏a sta∏ego (ÊciÊliwoÊç),
• przeprowadza doÊwiadczenia obrazujàce sposób rozchodzenia si´ zapachu i mieszania si´ cieczy.
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III.B. RozszerzalnoÊç cia∏
Materia∏
Rozszerzanie i kurczenie si´ przedmiotów pod wp∏ywem temperatury. Konstrukcja
termometru cieczowego. Zale˝noÊç obj´toÊci substancji od temperatury. Zachowanie
wody w niskiej i wysokiej temperaturze – zmiany obj´toÊci. Temperatura – skala Celsjusza. Prawid∏owa temperatura cia∏a cz∏owieka. Termometr – urzàdzanie do pomiaru
temperatury.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Którà stronà wk∏adasz termometr pod pach´, gdy chcesz zmierzyç temperatur´
swojego cia∏a? Dlaczego to w∏aÊnie jà wybierasz?
• Czy zmiany temperatury majà jakiÊ wp∏yw na otaczajàce nas przedmioty i substancje, z których sà zbudowane? JeÊli tak, to na czym on polega?
• Co robisz, aby sprawdziç, czy na dworze jest ciep∏o, czy zimno?
• Jakie termometry znajdujà si´ w twoim domu? W jakich sytuacjach z nich korzystasz?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada eksperymentalnie rozszerzalnoÊç i kurczenie si´ substancji pod wp∏ywem zmian
temperatury na przyk∏adzie metali,
• bada eksperymentalnie obj´toÊç wody w niskich temperaturach – anormalne w∏aÊciwoÊci wody,
• dokonuje pomiarów temperatury wody.
III.C. Masa i ci´˝ar
Materia∏
Poj´cie masy. Jednostki masy (kilogram, dekagram, gram), wzorzec 1 kilograma.
Waga − urzàdzenie do pomiaru masy. Rodzaje wag. Si∏a ci´˝koÊci (si∏a grawitacji). Zale˝noÊç si∏y ci´˝koÊci od masy cia∏a. Zale˝noÊç si∏y cià˝enia od odleg∏oÊci mi´dzy cia∏ami. Ci´˝ar. Jednostka si∏y ci´˝koÊci – niuton.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• W jaki sposób sprzedawca w sklepie spo˝ywczym odmierza iloÊç kupowanych produktów?
• Co, twoim zdaniem, oznacza sformu∏owanie: „coÊ jest ci´˝kie”?
• Czy ma∏y przedmiot zawsze jest lekki, a du˝y ci´˝ki? Podaj odpowiednie przyk∏ady.
• Czy ka˝dy przedmiot spada na ziemi´? Co jest konieczne, aby przedmiot nie spad∏?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada zachowanie si´ przedmiotów (czas spadania, pokonanà odleg∏oÊç) w zale˝noÊci od masy, na przyk∏ad zachowanie si´ ró˝nego rodzaju pi∏ek (pi∏ki lekarskiej,
pla˝owej, tenisowej) w czasie rzutów nimi,
• bada zachowanie masy podczas zmiany stanów skupienia substancji, na przyk∏ad wody,
• dokonuje pomiarów wagi ró˝nych przedmiotów (kamyk, d∏ugopis, kredka) – masa a wielkoÊç, kszta∏t i obj´toÊç,
• mierzy wielkoÊç si∏y przyciàgania w zale˝noÊci od masy cia∏a.
III.D. Sumowanie si∏
Materia∏
Sumowanie i znoszenie si´ si∏ w zale˝noÊci od kierunku ich dzia∏ania. Dêwignia – zasada dzia∏ania. Zastosowanie dêwigni.
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Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co robisz, kiedy masz unieÊç du˝y ci´˝ar, a sam nie dajesz sobie rady?
• Zdarzy∏o ci si´ bawiç w przeciàganie liny? Czy obie dru˝yny muszà liczyç tyle samo
zawodników?
• Jak zwi´kszyç swojà si∏´?
• W jaki sposób ludzie podnoszà ci´˝kie przedmioty? Jak sobie z tym radzà?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• uczestniczy w zabawie polegajàcej na przeciàganiu liny, wykorzystujàc zasad´ sumowania si∏ dzia∏ajàcych w tym samym kierunku oraz zasad´ znoszenia si´ si∏
o przeciwnym kierunku,
• buduje model majàcy przedstawiç zasad´ dzia∏ania dêwigni,
• poznaje zasad´ dzia∏ania oraz zastosowania dêwigni.
III.E. Si∏a wyporu
Materia∏
G´stoÊç (masa zawarta w okreÊlonej obj´toÊci). G´stoÊç p∏ywajàcego przedmiotu a g´stoÊç wody. G´stoÊç a masa przedmiotu. Masa przedmiotu a obj´toÊç. Jednostki g´stoÊci
(g/cm3, kg/cm3). Prawo Archimedesa. Ci´˝ar cia∏a zanurzonego w wodzie. Si∏a wyporu.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego jedne przedmioty p∏ywajà po wodzie, a inne tonà?
• Jak rozumiesz sformu∏owanie: „coÊ jest g´ste”?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada zachowanie si´ w wodzie przedmiotów zbudowanych z ró˝nych substancji,
• okreÊla g´stoÊç ró˝nych substancji, na przyk∏ad oleju i wody,
• bada dzia∏anie si∏y wyporu wody (zanurza kulki plasteliny w wodzie), ci´˝ar cia∏a
zanurzonego w wodzie (mierzy si∏omierzem ci´˝ar jab∏ka zanurzonego w wodzie),
• bada wp∏yw g´stoÊci i obj´toÊci ró˝nych przedmiotów na ich zdolnoÊç p∏ywania.
III.F. Si∏a wywierana przez gaz i ciecz na Êcianki naczynia
Materia∏
Parcie i ciÊnienie. Jednostki ciÊnienia – atmosfera, paskal, hektopaskal, milimetry s∏upa rt´ci. CiÊnienie atmosferyczne. WielkoÊç ciÊnienia a wysokoÊç s∏upa gazu lub cieczy
nad okreÊlonà powierzchnià. Dzia∏anie ró˝nicy ciÊnieƒ (przyssawki).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego balon nadmuchany za mocno p´ka?
• Dlaczego trudno jest zgnieÊç zakr´conà plastikowà butelk´ po napoju, a odkr´conà mo˝na zgnieÊç bez trudu?
• Po czym poznasz, ˝e mo˝na zakoƒczyç pompowanie ko∏a w rowerze?
• Dlaczego, przesuwajàc t∏ok w strzykawce, mo˝na nabraç do niej p∏ynu?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada si∏´ nacisku cia∏a na pod∏o˝e i jej zwiàzek z ci´˝arem i wielkoÊcià powierzchni styku,
• okreÊla zale˝noÊç mi´dzy obj´toÊcià oraz wysokoÊcià s∏upa cieczy bàdê gazu a wartoÊcià ciÊnienia.
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IV. PRZYRODA W MOJEJ KUCHNI
Uwagi o realizacji
W czasie realizacji tematów sk∏adajàcych si´ na dzia∏ czwarty uczeƒ, przeprowadzajàc doÊwiadczenia podczas przygotowywania potraw, wyjaÊnia zagadnienia zwiàzane
z mieszaninami i roztworami oraz przemianami chemicznymi i fizycznymi.
W dziale „Przyroda w mojej kuchni” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematów:
IV.A. W∏aÊciwoÊci fizyczne substancji
IV.B. W∏aÊciwoÊci chemiczne substancji
IV.A. W∏aÊciwoÊci fizyczne substancji
Materia∏
Wrzenie wody – charakterystyka procesu. Temperatura wrzenia wody. Metale
– przewodniki ciep∏a i elektrycznoÊci (˝elazo, cynk, aluminium, miedê, z∏oto). Niemetale (gazy – tlen, wodór, azot; w´giel, siarka; drewno, tworzywa sztuczne). Przedmioty codziennego u˝ytku – wykorzystanie ró˝nych substancji. Mieszaniny – jednorodne
i niejednorodne. Roztwory. Procesy fizyczne (np. rozpuszczanie, rozdrabianie).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego w kuchni jest tak wiele naczyƒ wykonanych z ró˝nych materia∏ów?
• Co si´ dzieje podczas gotowania?
• Jakie znasz przyk∏ady sytuacji, w których celowo coÊ ze sobà mieszamy?
• Co mo˝na zrobiç, gdy przez pomy∏k´ do pojemnika z solà dosypie si´ ry˝?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• dyskutuje o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w kuchni podczas przygotowywania posi∏ków oraz o materia∏ach, z których wykonane sà przedmioty codziennego u˝ytku, na przyk∏ad sztuçce, naczynia,
• bada rozpuszczalnoÊç ró˝nych substancji (np. cukru, piasku) w wodzie,
• przeprowadza rozdzia∏ mieszanin niejednorodnych (np. wody i piasku, wody i kredy) oraz krystalizacji (np. kryszta∏y cukru).
IV.B. W∏aÊciwoÊci chemiczne substancji
Materia∏
Procesy chemiczne. Rozk∏ad substancji z∏o˝onych na proste. Procesy odwracalne
i nieodwracalne.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co si´ mo˝e staç, gdy ciasto pozostanie w piekarniku za d∏ugo?
• Czy wiesz, ˝e niektórych produktów spo˝ywczych nie wolno ze sobà ∏àczyç? Jak
myÊlisz, dlaczego tak jest?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• obserwuje przemiany chemiczne na przyk∏adzie procesów zachodzàcych podczas
przygotowywaniu posi∏ków, na przyk∏ad pieczenia ciasta,
• dyskutuje o odwracalnych i nieodwracalnych przemianach znanych z codziennego ˝ycia.
V. BURZLIWA PRZYRODA
Uwagi o realizacji
Nauczyciel, realizujàc tematy sk∏adajàce si´ na dzia∏ piàty, przygotuje ucznia do zro-
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zumienia zjawisk elektrycznych, elektrostatycznych i akustycznych obserwowanych
w przyrodzie i najbli˝szym otoczeniu cz∏owieka oraz uwra˝liwia go na potrzeb´ ochrony Êrodowiska. Uczeƒ pozna tak˝e istot´ podstawowych zasad bezpieczeƒstwa podczas pracy z pràdem elektrycznym. Realizacj´ tych zagadnieƒ zaplanowa∏yÊmy na miesiàce wiosenne, tak aby uczeƒ mia∏ mo˝liwoÊç obserwacji burzy. To zjawisko pogodowe jest osià, wokó∏ której koncentrujà si´ treÊci dzia∏u piàtego.
W dziale „Burzliwa przyroda” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
V.A. Obwód elektryczny
V.B. Zastosowanie pràdu elektrycznego
V.C. Dêwi´ki w przyrodzie
V.D. Wy∏adowania atmosferyczne
V.A. Obwód elektryczny
Materia∏
Przep∏yw pràdu jako uporzàdkowany ruch elektronów. Zasady bezpiecznego korzystania z pràdu: napi´cie uwa˝ane za niezagra˝ajàce ˝yciu cz∏owieka, zasady obs∏ugi
urzàdzeƒ elektrycznych. Zasady zachowania si´ w przypadku pora˝enia pràdem bàdê
przebywania w pobli˝u zerwanej linii energetycznej. Obwód elektryczny – êród∏o pràdu, odbiorniki, przewody. Obwód otwarty i zamkni´ty. Ogniwo eklektryczne – baterie.
Przewodniki i izolatory.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak wyglàda∏oby twoje ˝ycie bez pràdu?
• Jak sàdzisz, czy pràdu trzeba si´ baç?
• Czy pràd p∏ynie tak jak woda?
• Co jest potrzebne, aby pop∏ynà∏ pràd?
• Dlaczego przewody elektryczne sà wewnàtrz metalowe, a na zewnàtrz plastikowe?
• Przy jakich czynnoÊciach korzystasz z urzàdzeƒ zasilanych pràdem elektrycznym?
• Co by si´ sta∏o, gdyby nagle w twojej okolicy zabrak∏o pràdu?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• rozmawia o zasadach bezpiecznego korzystania z pràdu, post´powania w przypadku
pora˝enia pràdem oraz przebywania w pobli˝u zerwanej linii energetycznej,
• buduje obwód eklektyczny,
• bada przewodnictwo ró˝nych substancji (np. sznurka, drewnianej i plastikowej linijki, widelca, no˝yczek, o∏ówka, grafitu o∏ówkowego, soli kuchennej),
• bada przewodnoÊç wody.
V.B. Zastosowanie pràdu elektrycznego
Materia∏
Urzàdzenia zawierajàce magnes. Zasada dzia∏ania kompasu. Biegun pó∏nocny i po∏udniowy pola magnetycznego. Bieguny ró˝noimienne i jednoimienne. Zastosowanie
elektromagnesów i dzwonka elektrycznego. Zasada dzia∏ania silnika elektrycznego.
Pràd sta∏y i przemienny. Dzia∏anie elektrowni – przemiana energii. Pràdnica, dynamo,
agregat pràdotwórczy. Rodzaje elektrowni (np. cieplne, baterie s∏oneczne, wiatrowe,
wykorzystanie p∏ywów morskich). Zu˝ycie energii elektrycznej przez urzàdzenia elektryczne (np. ˝elazko, pralka, telewizor, ˝arówka itp.) w gospodarstwie domowym. Zasady oszcz´dzania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
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Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Na czym polega zabawa magnesami?
• Do czego w twoim domu wykorzystuje si´ magnesy?
• Czy zdarzy∏o ci si´ roz∏o˝yç na cz´Êci zepsutà zabawk´ na baterie? Jak wyglàdajà
cz´Êci, które umo˝liwiajà jej dzia∏anie?
• Skàd si´ bierze pràd w twoim domu?
• Czy w twoim domu zu˝ywa si´ du˝o energii elektrycznej?
• Czy umiesz odczytaç wskazania licznika zu˝ywanej energii elektrycznej?
• W jaki sposób mo˝na zmniejszyç zu˝ycie energii elektrycznej w twoim domu?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada wp∏yw magnesu na wskazania kompasu,
• bada oddzia∏ywania mi´dzy dwoma magnesami,
• buduje elektromagnes, obserwuje oddzia∏ywania mi´dzy elektromagnesem a ró˝nymi drobnymi, ˝elaznymi przedmiotami (np. opi∏kami ˝elaza) lub kompasem,
• wyjaÊnia zasad´ dzia∏ania dzwonka oraz silnika elektrycznego na podstawie schematu,
• bada dzia∏anie pràdnicy na przyk∏adzie dzia∏ania dynama,
• podaje zu˝ycie energii elektrycznej przez ró˝ne urzàdzenia elektryczne gospodarstwa domowego,
• dyskutuje nad sposobami oszcz´dzania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
V.C. Dêwi´ki w przyrodzie
Materia∏
Dêwi´ki. Przyk∏adowe êród∏a dêwi´ków, zestawienie dêwi´ków cichych i g∏oÊnych
(np. rozmowa, ulica, samolot, rakieta). Poziom nat´˝enia dêwi´ku, decybele. Tony.
WysokoÊç dêwi´ków. Fale dêwi´kowe. Pró˝nia a rozchodzenie si´ dêwi´ku. Pr´dkoÊç
dêwi´ku. Pojazdy poruszajàce si´ z szybkoÊcià ponaddêwi´kowà. Echo. Akustyka.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co s∏yszysz, gdy zamkniesz oczy?
• W jaki sposób powstajà dêwi´ki?
• Czy mo˝na s∏yszeç przez Êcian´?
• Dlaczego, gdy zobaczysz w oddali b∏ysk pioruna, grzmot s∏yszysz dopiero po chwili?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada wytwarzanie dêwi´ków oraz ich wysokoÊç,
• obserwuje zjawisko drgania powietrza i przenoszenia drgaƒ na przyk∏adzie zachowania si´ kamertonu zanurzonego w wodzie,
• bada zjawisko rozchodzenia si´ dêwi´ku w powietrzu,
• poznaje zjawisko przenoszenia fal dêwi´kowych przez ró˝ne przedmioty,
• bada pr´dkoÊç dêwi´ku oraz odbijania si´ dêwi´ku (echo).
V.D. Wy∏adowania atmosferyczne
Materia∏
Przyczyny powstawania burz. Geneza wy∏adowaƒ atmosferycznych. Pr´dkoÊç Êwiat∏a i dêwi´ku. Oddzia∏ywanie elektrostatyczne – przyciàganie i odpychanie. Cia∏a na∏adowane ujemnie i dodatnio. Cia∏a elektrycznie oboj´tne. Budowa i zasada dzia∏ania
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piorunochronu. Zasady zachowania si´ podczas burzy.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jakie w∏aÊciwoÊci burzy wykorzystano w filmie „Powrót do przysz∏oÊci”?
• Co jest szybsze Êwiat∏o czy dêwi´k?
• Dlaczego balon po potarciu o ubranie przykleja si´ do niego?
• Czy zdarza ci si´ w trakcie zdejmowania swetra lub czesania w∏osów, ˝e tworzy si´
wokó∏ ciebie ma∏a burza? A mo˝e uda∏o ci si´ zaobserwowaç ma∏e skaczàce iskierki elektryczne?
• Czy burzy trzeba si´ baç?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• charakteryzuje zjawisko burzy i towarzyszàce mu wy∏adowania atmosferyczne,
• bada zjawisko oddzia∏ywaƒ elektrostatycznych,
• dyskutuje o sposobach bezpiecznego zachowania si´ podczas burzy.
VI. S¸O¡CE
Uwagi o realizacji
Realizacja treÊci nauczania zawartych w dziale szóstym sprzyja dokonywaniu wielu
obserwacji terenowych, podczas których uczeƒ doskonali tak˝e takie umiej´tnoÊci,
jak: dokonywanie pomiarów, wyciàganie wniosków, odnajdywanie prawid∏owoÊci
w funkcjonowaniu przyrody oraz dostrzeganie wzajemnych powiàzaƒ pomi´dzy jej
poszczególnymi elementami. Zaplanowanie realizacji tych treÊci pod koniec roku
szkolnego powinno sprzyjaç cz´stemu wychodzeniu w teren i prowadzeniu obserwacji. TreÊci nauczania zamieszczone w tym dziale stanowià wst´p do g∏´bszych rozwa˝aƒ zaplanowanych na klas´ V i VI.
W dziale „S∏oƒce” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematów:
VI.A. S∏oƒce jako êród∏o Êwiat∏a i energii
VI.B. Widoma w´drówka S∏oƒca w ciàgu doby i roku
VI.A. S∏oƒce jako êród∏o Êwiat∏a i energii
Materia∏
Cia∏a niebieskie (Ksi´˝yc, gwiazdy). Budowa S∏oƒca (wielkoÊç, temperatura wn´trza
i powierzchni, odleg∏oÊç od Ziemi). Meteory i meteoryty. Ksi´˝yc (odleg∏oÊç od Ziemi).
WielkoÊç S∏oƒca i Ksi´˝yca a ich odleg∏oÊç od Ziemi. Budowa Uk∏adu S∏onecznego. Heliocentryczny i geocentryczny model budowy Uk∏adu S∏onecznego. Planety uk∏adu
S∏onecznego: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn. Planetoidy. Odbijanie, za∏amanie i poch∏anianie Êwiat∏a. S∏oƒce jako êród∏o ciep∏a i Êwiat∏a. Odbijanie promieni
s∏onecznych przez Ksi´˝yc. Fazy Ksi´˝yca (nów, pe∏nia). Droga rozchodzenia si´ promieni Êwietlnych. Âwiat∏owód. Powstawanie cienia – charakteryzacja procesu. Widmo
Êwiat∏a bia∏ego. Powstawanie t´czy. Zasada dzia∏ania soczewki. Wykorzystanie energii
cieplnej pochodzàcej od S∏oƒca.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co wiesz o S∏oƒcu?
• Spróbuj policzyç gwiazdy na nocnym, bezchmurnym niebie.
• Czy wiesz, kogo dotyczy zdanie: „Wstrzyma∏ S∏oƒce, ruszy∏ Ziemi´...”? Co ono
oznacza?
• Przypomnij sobie, w których miejscach w okolicy szko∏y albo twojego domu wio-
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snà najwczeÊniej pojawi∏a si´ trawa i inne roÊliny. Gdzie najpierw rozwin´∏y si´ liÊcie na drzewach?
• Czy obserwowa∏eÊ promienie Êwiat∏a przechodzàce przez otwór w chmurach lub
szczelin´ utworzonà mi´dzy drzwiami a framugà?
• Czy zdarzy∏o ci si´ bawiç w teatr cieni?
• Czy mo˝na zgubiç swój cieƒ?
• Jakim zjawiskom towarzyszy t´cza?
• Co si´ stanie, gdy zmiesza si´ ró˝ne kolory farb?
• W którym miejscu b´dzie cieplej: w s∏onecznym czy zacienionym?
• Jaki b´dzie wynik równania: butelka + s∏oƒce + las =?
• Czy lusterko s∏u˝y tylko do oglàdania swojego odbicia?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• poznaje dane dotyczàce wielkoÊci, odleg∏oÊci, temperatury S∏oƒca i Ksi´˝yca,
• poznaje budow´ Uk∏adu S∏onecznego i postaç Miko∏aja Kopernika,
• bada zjawiska odbijania si´ promieni Êwiat∏a, za∏amania Êwiat∏a, cienia, skupienia
Êwiat∏a oraz sposób rozchodzenia si´ promieni Êwiat∏a i widmo Êwiat∏a bia∏ego,
• bada wp∏yw promieni s∏onecznych na temperatur´ otoczenia,
• charakteryzuje sposoby wykorzystania energii cieplnej pochodzàcej od S∏oƒca,
• buduje model elektrowni s∏onecznej.
VI.B. Widoma w´drówka S∏oƒca w ciàgu doby i roku
Materia∏
D∏ugoÊç cienia a wysokoÊç S∏oƒca. Gnomon. Po∏udnie s∏oneczne. Wyznaczanie kierunków za pomocà gnomonu. Widnokràg. W´drówka S∏oƒca nad widnokr´giem. WysokoÊç S∏oƒca podczas górowania w zale˝noÊci od pory roku. Wp∏yw wysokoÊci górowania S∏oƒca na temperatur´ otoczenia. Równonoc wiosenna i jesienna. Przesilenie
letnie i zimowe.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak powstaje cieƒ?
• Jak wyglàda twój cieƒ w ró˝nych porach dnia?
• Co to jest zegar s∏oneczny i jak dzia∏a?
• Jakà drog´ przebywa S∏oƒce w ciàgu dnia?
• W jaki sposób S∏oƒce jest przedstawiane w znanych ci baÊniach, mitach i legendach?
• Jak ubierasz si´ w ró˝nych porach roku?
• Jak zmienia si´ d∏ugoÊç dnia w ciàgu roku?
• Jak rozumiesz przys∏owie: „Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok”?
• W jakiej porze roku mo˝na obejrzeç wschód S∏oƒca bez pobudki wczeÊnie rano?
• Zanotuj, o której godzinie zrobi∏o si´ dziÊ ciemno. Powtórz obserwacj´ za 2 tygodnie. Czy coÊ si´ zmieni∏o?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada zale˝noÊci kierunku i d∏ugoÊci cienia od po∏o˝enia S∏oƒca, dokonuje pomiarów wysokoÊci S∏oƒca za pomocà gnomonu,
• opisuje zale˝noÊç temperatury otoczenia od wysokoÊci górowania S∏oƒca,
• mierzy wysokoÊci S∏oƒca w ró˝nych porach roku przedstawione na rysunkach.
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Klasa V

I. Przyroda w mojej okolicy
Uwagi o realizacji
Na poczàtku klasy piàtej uczeƒ kontynuuje obserwacje poczynione w klasie czwartej. Uczeƒ skupia si´ jednak przede wszystkim na organizmach oraz na tym, jak Êrodowisko wp∏ywa na ich budow´ i tryb ˝ycia. Wskazane jest, aby podczas zaj´ç uczeƒ
rozbudowywa∏ szkic terenowy sporzàdzony w klasie czwartej o nowe elementy, tak
aby sta∏ si´ w miar´ pe∏nym zapisem.
W dziale „Przyroda w mojej okolicy” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
I.A. Ârodowisko
I.B. Gleba
I.A. Ârodowisko
Materia∏
Obiekty przyrodnicze (o˝ywione i nieo˝ywione). Obiekty antropogeniczne. Wzajemne oddzia∏ywanie na siebie sk∏adników Êrodowiska. Ârodowisko wodne i làdowe.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak warunki Êrodowiska wp∏ywajà na twoje ˝ycie?
• Czym ró˝nià si´ Êrodowiska miasta i wsi?
• Jakie elementy przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej znajdujà si´ w otoczeniu szko∏y?
• W jaki sposób poszczególne elementy oddzia∏ujà na siebie wzajemnie?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• rozpoznaje obiekty przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej, podaje w∏asne przyk∏ady,
• rysuje, fotografuje lub opisuje obiekty przyrody z najbli˝szego otoczenia,
• przygotowuje wed∏ug w∏asnego pomys∏u przewodnik terenowy po okolicy.
I.B. Gleba
Materia∏
Gleba – budowa i funkcja. Próchnica. Powstawanie gleby. Rodzaje gleb: brunatna,
bielica, p∏owa. W∏aÊciwoÊci gleb – ˝yznoÊç, odczyn, przepuszczalnoÊç wody. Rodzaj
i w∏aÊciwoÊci gleby a hodowla roÊlin. Rozmieszczenie gleb w Polsce.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co jest pod warstwà ziemi w ogrodzie?
• Co roÊnie na piasku lub na litych ska∏ach, na przyk∏ad na granitach?
• Jakiego koloru jest gleba?
• Od czego zale˝y kolor gleby?
• Po co nawozi si´ ziemi´ w ogrodzie lub na polu?
• Dlaczego nie trzeba nawoziç gleby w naturalnych zbiorowiskach roÊlinnych?
• Dlaczego w sklepie ogrodniczym mo˝na kupiç ró˝ne rodzaje ziemi?
• Co jest potrzebne roÊlinom do ˝ycia?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• rysuje profil gleby,
• poznaje budow´, funkcje i rodzaje gleb,
• bada odczyn gleby,
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• odczytuje dane z map ukazujàcych rozmieszczenie gleb i upraw w Polsce i na ich
podstawie ustala wymagania glebowe wybranych roÊlin uprawnych.
II. Cechy istot ˝ywych
Uwagi o realizacji
Nauczyciel, realizujàc zagadnienia zawarte w tym dziale, uka˝e uczniowi jednoÊç budowy i funkcji organizmów oraz wprowadzi go do rozwa˝aƒ o bioró˝norodnoÊci, które zostanà podj´te w kolejnych grupach tematycznych. Uczeƒ, naÊladujàc Roberta
Hooke’a, odtwarza badanie naukowe prowadzàce do fundamentalnego odkrycia
w biologii – poznania budowy komórkowej organizmów. Warto tak zaplanowaç prac´
na lekcji, aby odkrycie to sta∏o si´ jego udzia∏em.
Materia∏
Cechy organizmów (poruszanie si´, od˝ywanie, oddychanie, reagowanie na bodêce,
wzrost i rozwój, rozmna˝anie, wydalanie). Procesy ˝yciowe. Budowa i funkcja mikroskopu. Cechy wspólne organizmów (budowa komórkowa). Budowa komórki roÊlinnej
(Êciana komórkowa, wakuola, jàdro komórkowe, cia∏ka zieleni, mitochondrium). Tkanki. Budowa roÊlin (kwiat, ∏odyga, liÊcie, korzeƒ). Procesy ˝yciowe roÊlin i zwierzàt (od˝ywanie si´, wymiana gazowa, wzrost i rozwój, ruch i reagowanie na bodêce, rozmna˝anie si´).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jakie znasz organizmy?
• Skàd wiesz, ˝e coÊ jest ˝ywe?
• Jakie przyrzàdy s∏u˝à do powi´kszania obserwowanych przedmiotów?
• Dlaczego roÊliny sà zielone?
• Po co roÊliny wytwarzajà kwiaty?
• Jak zwierz´ta pobierajà pokarm?
• Po czym poznasz, ˝e dane zwierz´ jest drapie˝ne?
• Jak zachowuje si´ pies, gdy zobaczy swojego w∏aÊciciela?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada szybkoÊç reakcji zachodzàcych w ˝ywych organizmach i poza nimi na przyk∏adzie fermentacji z udzia∏em dro˝d˝y oraz pozaustrojowej reakcji chemicznej
(màka, woda, proszek do pieczenia),
• odtwarza proces naukowy – odkrycie budowy komórkowej przez Roberta Hooke’a,
• obserwuje pod mikroskopem budow´ komórki roÊlinnej,
• rozpoznaje cz´Êci roÊliny okrytonasiennej,
• obserwuje wzrost fasoli, samodzielnie przygotowujàc i prowadzàc hodowl´,
• bada budow´ kwiatu,
• poznaje sposoby od˝ywiania si´, oddychania, rozmna˝ania si´ i reagowania
na bodêce roÊlin,
• bada preferencje pokarmowe Êlimaka,
• analizuje ilustracje przedstawiajàce: odmienne przystosowania zwierzàt do pobierania pokarmu, ró˝ne sposoby przeprowadzania wymiany gazowej przez zwierz´ta (p∏uca, skrzela), zwierz´ta rozmna˝ajàce si´ w ró˝ny sposób, cykl rozwojowy
owada, m∏ode osobniki ró˝nych gatunków.
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III. Âwiat organizmów
Uwagi o realizacji
Uczeƒ po ustaleniu cech wspólnych organizmów poszukuje odpowiedzi na pytanie
o przyczyny obserwowanej ró˝norodnoÊci. Poznaje Êwiat organizmów, bioràc
pod uwag´ pe∏nione przez nie funkcje, Êrodowisko ich ˝ycia oraz dowody zmiennoÊci.
Na koƒcu dzia∏u zamieszczono tematy poÊwi´cone systematyce i rozpoznawaniu organizmów. Uczeƒ, oznaczajàc organizmy za pomocà prostego klucza dydaktycznego,
rozwija wa˝nà umiej´tnoÊç, jakà jest pos∏ugiwanie si´ kluczem do ich rozpoznawania.
Realizacj´ tego dzia∏u nale˝y zaplanowaç na czas wegetacji roÊlin.
W dziale „Âwiat organizmów” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
III.A. Cechy ró˝niàce organizmy
III.B. Organizmy Êrodowiska làdowego
III.C. Organizmy Êrodowiska wodnego
III.D. Bakterie, grzyby, paso˝yty
III.E. Âlady przesz∏oÊci
III.F. Rozpoznaj´ organizmy
III.A. Cechy ró˝niàce organizmy
Materia∏
Poj´cie gatunku. Bioró˝norodnoÊç gatunkowa. Cechy ró˝niàce organizmy (tryb ˝ycia, sposób pobierania pokarmu, preferencje pokarmowe).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Ile gatunków organizmów ˝yje na Êwiecie?
• Jakie cechy wspólne majà wszystkie organizmy?
• Czym ró˝nià si´ organizmy?
• Dlaczego organizmy sà ró˝ne?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje z ilustracji informacje dotyczàce zwierzàt ˝yjàcych w tym samym Êrodowisku (sowa i dzi´cio∏) i interpretuje je pod kàtem cech, które ∏àczà i ró˝nià te
zwierz´ta,
• obserwuje ró˝norodnoÊç gatunkowà organizmów, podaje przyk∏ady znanych gatunków.
III.B. Organizmy Êrodowiska làdowego
Materia∏
Warunki ˝ycia na làdzie. Przystosowanie organizmów do niedoboru wody w Êrodowisku. Przystosowanie organizmów do wahaƒ temperatury (przegrzanie, wych∏odzenie organizmu). Wp∏yw Êwiat∏a na rozmieszczenie organizmów, warunkowanie procesu fotosyntezy, regulacj´ cyklu rozrodu, w´drówki, wzrost organizmów. ZawartoÊç tlenu w atmosferze. Wp∏yw rodzaju i ukszta∏towania pod∏o˝a na organizmy.
RoÊliny. Sposoby rozprzestrzeniania si´ roÊlin (rozsiewanie nasion). Systemy korzeniowe roÊlin. Wp∏yw zawartoÊci sk∏adników od˝ywczych i wody oraz warunków Êwietlnych na roÊlinnoÊç. RoÊliny jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie (zielne). Zbo˝a jare
i ozime. Podziemne cz´Êci roÊlin. Organy spichrzowe. Drzewa, kszta∏ty drzew. Drzewa
iglaste i liÊciaste. Zwierz´ta zamieszkujàce drzewa. Ochrona przed niskimi temperaturami (gromadzenie substancji zapasowych, utrata liÊci, liÊcie w postaci igie∏).

PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKO¸Y PODSTAWOWEJ • PRZYRODA

35

Zwierz´ta. Przystosowania zwierzàt do poruszania si´ w zale˝noÊci od trybu ˝ycia.
ZmiennocieplnoÊç (gady) i sta∏ocieplnoÊç (ssaki). JajorodnoÊç (gady) i ˝yworodnoÊç
(ssaki). Budowa uk∏adu pokarmowego roÊlino˝erców (np. ∏osia, sarny). Budowa i rodzaje piór. Przystosowanie ptaków do lotu (np. lekkie koÊci, silne mi´Ênie klatki piersiowej, budowa uk∏adu oddechowego). Lot czynny, Êlizgowy, szybowcowy. Latajàce
owady i ssaki. Echolokacja. Bezkr´gowce làdowe – budowa i procesy ˝yciowe (Êlimaki,
owady, pajàki (plan budowy), owady spo∏eczne – mrówki, pszczo∏y). Organizmy glebowe – gleba jako Êrodowisko ˝ycia, przystosowanie zwierzàt do ˝ycia w glebie na przyk∏adzie d˝d˝ownicy, turkucia podjadka, kreta.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Na jakie zagro˝enia i nara˝one sà organizmy làdowe?
• Jak myÊlisz, dlaczego niektóre roÊliny trzeba okrywaç na zim´?
• Jak zwierz´ta przystosowujà si´ do zmieniajàcych si´ temperatur?
• Jak organizmy làdowe zabezpieczajà si´ przed utratà wody?
• Czy roÊliny potrafià w´drowaç?
• Jak roÊliny zmieniajà swoje miejsce pobytu?
• Jakie roÊliny owocujà tylko jeden raz?
• Z jakich roÊlin mo˝emy zrywaç owoce przez wiele lat?
• W jaki sposób roÊliny mogà przetrwaç zim´?
• Jakie znasz drzewa?
• Czym si´ ró˝ni drewno od drzewa?
• Jaka budowa koƒczyn umo˝liwia wspinanie si´ po drzewach?
• Jak powinny byç zbudowane nogi, by mo˝liwe by∏o skakanie po ska∏ach?
• Dlaczego w´˝e i jaszczurki lubià wygrzewaç si´ na s∏oƒcu?
• Jak latajà papierowe samolociki?
• Jak lata szybowiec lub lotnia?
• Do czego ludzie wykorzystujà dzisiaj pióra?
• Jakie zwierz´ta uda∏o ci si´ zaobserwowaç na trawnikach w pobli˝u twojego domu lub szko∏y?
• Jakie warunki ˝ycia panujà pod ziemià?
• Jakie zwierz´ta ˝yjà pod ziemià? Jak wyglàdajà?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje z ilustracji i interpretuje informacje dotyczàce: roÊlin (rojnik, mech)
i zwierzàt (owad, Êlimak) ˝yjàcych w Êrodowisku suchym oraz wilgotnym, systemów korzeniowych roÊlin, podziemnych cz´Êci roÊlin, sylwetek drzew, przystosowania zwierzàt do poruszania si´ po ró˝nego typu pod∏o˝ach na podstawie cech
budowy cia∏a, na przyk∏ad wiewiórki, w´˝a, kozicy, ∏osia, budowy i rodzaju piór,
przystosowania organizmów glebowych, na przyk∏ad d˝d˝ownicy, kreta, turkucia
podjadka, do Êrodowiska ˝ycia,
• bada: proces parowania wody u roÊlin, sposób rozprzestrzeniania si´ roÊlin, budow´ pióra ptaka, budow´ koÊci skrzyd∏a ptaka, funkcj´ i zasady dzia∏ania aparatu
g´bowego motyli,
• analizuje schemat przedstawiajàcy zasad´ dzia∏ania echolokacji u nietoperzy,
• zak∏ada i prowadzi hodowl´ d˝d˝ownic.
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III.C. Organizmy Êrodowiska wodnego
Materia∏
Warunki ˝ycia w wodzie. Zjawisko odbijania i poch∏aniania promieni s∏onecznych
a ˝ycie organizmów na ró˝nych g∏´bokoÊciach. W∏aÊciwoÊci wody a ˝ycie w zbiornikach wodnych. Tlen – rozpuszczalnoÊç gazów w wodzie. Sole mineralne, zawartoÊç soli mineralnych, woda s∏odka i s∏ona. Wypór, si∏a wyporu a budowa organizmów wodnych. Opór, kszta∏t cia∏a organizmów wodnych. Rodzaj pod∏o˝a – dno piaszczyste, muliste, kamieniste.
RoÊliny wodne. Przystosowanie do wodnego Êrodowiska ˝ycia (np. brak tkanek
wzmacniajàcych, przestrzenie mi´dzykomórkowe wype∏nione gazem).
Zwierz´ta wodne. Organizmy ˝yjàce na dnie zbiorników wodnych – przystosowanie
do trybu ˝ycia (dno piaszczyste, muliste, kamieniste; wody p∏ynàce i stojàce) na przyk∏adzie larw chruÊcików, raka rzecznego, szcze˝ui, w´gorza, p∏astugi. Przystosowanie
zwierzàt do ˝ycia w toni wód p∏ynàcych i stojàcych (pokrój cia∏a zwierzàt). Przystosowanie do poruszania si´ w wodzie na przyk∏adzie che∏bi modrej (du˝a powierzchnia
cia∏a) oraz ryb (p´cherz p∏awny, ∏uski, p∏etwy, cia∏o pokryte Êluzem). Orientacja cia∏a
w przestrzeni. Budowa i funkcje ˝yciowe jednokomórkowych organizmów wodnych
– glonów i pierwotniaków.
RoÊliny ˝yjàce na pograniczu wody i làdu, ich przystosowanie do zmiennych warunków – obni˝ania i podnoszenia si´ poziomu wód. RoÊlinnoÊç przybrze˝na. Lasy ∏´gowe. Torfowiska.
Zwierz´ta ˝yjàce na pograniczu wody i làdu, ich przystosowanie do trybu ˝ycia. Stadia rozwojowe ˝aby.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Które w∏aÊciwoÊci wody wp∏ywajà na ˝ycie organizmów?
• Czym woda ró˝ni si´ od powietrza?
• Jakie znasz organizmy ˝yjàce w wodzie?
• Jakie roÊliny zauwa˝y∏eÊ podczas kàpieli w jeziorze?
• Co czu∏eÊ, gdy szed∏eÊ po podwodnej ∏àce?
• Jak wyglàda∏y roÊliny po wyciàgni´ciu ich z wody? Czy trudno by∏o je wyrwaç
z pod∏o˝a?
• Jakie znasz organizmy ˝yjàce na dnie zbiorników wodnych? Jak wyglàdajà?
• Jak czynniki Êrodowiska wp∏ywajà na ˝ycie organizmów ˝yjàcych na dnie zbiorników?
• Co dzieje si´ z gàbkà zamoczonà w wodzie?
• W jaki sposób cz∏owiek wykorzystuje torf?
• Z jakiej roÊlinny bagiennej mo˝na znaleêç przetwory na pó∏ce w sklepie spo˝ywczym?
• Dlaczego rosiczka jest owado˝erna?
• Co to jest amfibia?
• Jakie zwierz´ta ˝yjà na pograniczu Êrodowiska làdowego i wodnego?
• Dlaczego zwierz´tom tym trudno prze˝yç z dala od zbiornika wodnego?
• Jak te zwierz´ta przystosowa∏y si´ do ˝ycia w obu Êrodowiskach?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada i interpretuje w∏aÊciwoÊci zaobserwowane na modelu, a nast´pnie wykorzystuje je do wyjaÊniania: wp∏ywu iloÊci soli mineralnych w wodzie na organizmy ˝ywe (zjawisko osmozy) na przyk∏adzie ziemniaka zanurzonego w roztworze soli, budowy i funkcji p´cherza p∏awnego ryby na przyk∏adzie zachowania si´ balonu wy-
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pe∏nionego powietrzem i zanurzonego w wodzie,
• odczytuje z ilustracji i interpretuje informacje dotyczàce budowy, Êwiadczàce
o przystosowaniu do Êrodowiska ˝ycia: organizmów jednokomórkowych – pierwotniaki (ameba, euglena, pantofelek), roÊlin wodnych, zwierzàt zamieszkujàcych
dna zbiorników wodnych, roÊlinnoÊci przybrze˝nej, roÊlinnoÊci torfowisk, zwierzàt
zamieszkujàcych pogranicze Êrodowiska wodnego i làdowego,
• bada zdolnoÊç torfowca do poch∏aniania wody oraz w∏aÊciwoÊci ptasich piór poddawanych dzia∏aniu wody,
• analizuje schemat przedstawiajàcy stadia rozwoju ˝aby.
III.D. Bakterie, grzyby, paso˝yty
Materia∏
Paso˝ytnictwo. Paso˝ytnictwo wewn´trzne i zewn´trzne. Przystosowania do paso˝ytniczego trybu ˝ycia. Paso˝yty wÊród zwierzàt (owsik, kleszcz, tasiemiec, komar). Paso˝yty wÊród roÊlin (jemio∏a, ∏uskiewnik).
Grzyby. Budowa grzybni (strz´pki), grzyby kapeluszowe (kapelusz, trzon), grzyby
jednokomórkowe – dro˝d˝e. Funkcje ˝yciowe – od˝ywiane, cudzo˝ywnoÊç (saprofity,
paso˝yty). Znaczenie grzybów w przyrodzie (pozytywne – rozk∏ad szczàtków organicznych i negatywne – wywo∏ywanie chorób roÊlin i zwierzàt) i dla cz∏owieka (pozytywne
– wyrób serów, ciast dro˝d˝owych, alkoholu, antybiotyków i negatywne – czynnik chorobotwórczy, psucie si´ ˝ywnoÊci).
Bakterie. Budowa (kszta∏t komórek bakteryjnych: ziarniaki, przecinkowe, pa∏eczki,
kr´tki). Ârodowisko ˝ycia. Funkcje ˝yciowe – od˝ywianie, oddychanie. Znaczenie
w przyrodzie (pozytywne – rozk∏ad szczàtków organicznych i negatywne – wywo∏ywanie chorób roÊlin i zwierzàt) i dla cz∏owieka (pozytywne – produkcja witamin, leków,
wzbogacanie gleby w azot – zielony nawóz (bakterie brodawkowe), produkcja kapusty, jogurtów, serów, kiszonek i negatywne – rozk∏ad produktów spo˝ywczych, czynnik chorobotwórczy). Pasteryzacja.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co oznacza powiedzenie: „On na nim paso˝ytuje”?
• Jakie znasz grzyby?
• Czy wszystkie grzyby wyglàdajà tak samo?
• Gdzie ˝yjà grzyby?
• Jak cz∏owiek wykorzystuje grzyby?
• Jakie grzyby mo˝na kupiç w sklepie? W jakiej postaci?
• Jak wyglàdajà bakterie?
• Gdzie wyst´pujà bakterie?
• Jakie znaczenie dla cz∏owieka majà bakterie?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje z ilustracji i interpretuje informacje dotyczàce organizmów prowadzàcych
paso˝ytniczy tryb ˝ycia i opisuje ich przystosowania do prowadzonego trybu ˝ycia,
• bada warunki najkorzystniejsze dla wzrostu grzybów (temperatura, sk∏adniki od˝ywcze).
III.E. Âlady przesz∏oÊci
Materia∏
Skamienia∏oÊci. Relikty (˝ywe skamienia∏oÊci). Historia ˝ycia na Ziemi. Era paleozoicz-
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na: trylobity, ∏odzik, ryby trzonop∏etwe – latmieria, paprocie, wid∏aki drzewiaste, powstawanie w´gla kamiennego. Era mezozoiczna: amonity, belemnity, dinozaury, mi∏orzàb dwuklapowy. Era kenozoiczna: mamuty, istoty cz∏ekokszta∏tne – australopiteki.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• O jakich zwierz´tach opowiada∏ film „Park Jurajski”?
• Jak wyglàda jaszczurka? Czy przypomina ci jakieÊ wymar∏e zwierz´ta?
• Jak wyglàda paproç? Czy znasz paprocie wielkoÊci drzewa?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• wykonuje model skamienia∏oÊci,
• analizuje ilustracje organizmów ˝yjàcych w poszczególnych erach – paleozoik, mezozoik, kenozoik.
III.F. Rozpoznaj´ organizmy
Materia∏
Historia systematyki. Poj´cie gatunku. Linneusz – system podwójnego nazewnictwa.
Klucze przyrodnicze.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak byÊ opisa∏ siebie komuÊ, kto chcia∏by ci´ rozpoznaç wÊród innych osób?
• Ile gatunków organizmów ˝yje na Êwiecie?
• W jaki sposób mo˝na uporzàdkowaç organizmy?
• Jakie dotàd poznane wiadomoÊci o organizmach wykorzysta∏byÊ, gdybyÊ mia∏ po∏àczyç je w grupy?
• Po czym poznajemy, ˝e organizmy sà podobne?
• Z czego mo˝e wynikaç podobieƒstwo organizmów?
• Jak sprawdziç, czy organizmy sà spokrewnione?
• Przypomnij sobie poznane do tej pory organizmy. Które z nich umieÊci∏byÊ w jednej grupie? Dlaczego dane organizmy w∏àczysz do tej samej grupy?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• projektuje klucz do rozpoznawania wybranej grupy organizmów (np. uczniów w klasie),
• rozpoznaje organizmy za pomocà prostego klucza dydaktycznego.
IV. Mój organizm
Uwagi o realizacji
Omówienie zagadnieƒ zawartych w tym dziale ma na celu uÊwiadomienie uczniowi, ˝e
organizm cz∏owieka stanowi funkcjonalnà ca∏oÊç. Istotne jest te˝ nakreÊlenie przemian,
które zachodzà w organizmie ucznia na ró˝nych etapach jego ˝ycia oraz uÊwiadomienie
d∏ugofalowoÊci skutków nieprzemyÊlanych decyzji nie tylko dla siebie samego, ale tak˝e
innych osób. Warto równie˝ uwra˝liwiç ucznia na potrzeby osób niepe∏nosprawnych poprzez ukazanie problemów, z którymi muszà si´ oni mierzyç ka˝dego dnia.
W dziale „Mój organizm” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
IV.A. Poznaj´ swoje cia∏o
IV.B. Poruszam si´
IV.C. Od˝ywiam si´
IV.D. Oddycham
IV.E. Odbieram bodêce
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IV.F. Dojrzewam
IV.A. Poznaj´ swoje cia∏o
Materia∏
Poj´cie potrzeby. Klasyfikacja potrzeb – biologiczne i spo∏eczne. Potrzeby a wiek
cz∏owieka. Plan budowy cia∏a cz∏owieka.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Z jakich cz´Êci zbudowane jest twoje cia∏o?
• Które cz´Êci cia∏a sà niezb´dne cz∏owiekowi do ˝ycia?
• Co zabra∏byÊ ze sobà w dalekà podró˝?
• Kiedy czujesz si´ smutny?
• Kiedy czujesz si´ zadowolony?
• Bez czego nie mo˝esz ˝yç?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje i interpretuje diagram przedstawiajàcy klasyfikacj´ potrzeb i zastanawia
si´ nad potrzebami odczuwanymi przez siebie,
• rozmawia o znaczeniu wolnoÊci w ˝yciu cz∏owieka oraz zasadach szanowania godnoÊci innych ludzi,
• odczytuje i interpretuje schemat przedstawiajàcy budow´ cia∏a cz∏owieka, a nast´pnie pokazuje poszczególne cz´Êci cia∏a na swoim organizmie.
IV.B Poruszam si´
Materia∏
Ruch jako cecha ˝ycia. Uk∏ad ruchu – budowa i funkcje. Tkanka chrz´stna i kostna.
Funkcje szkieletu. Mi´Ênie – kurczenie si´ i rozkurczanie a zmiana d∏ugoÊci. Energia
niezb´dna do pracy mi´Êni. Stawy – ruchome po∏àczenia koÊci. Wspó∏dzia∏anie uk∏adu
kostnego i mi´Êniowego. Rola witaminy D w prawid∏owym kszta∏towaniu si´ uk∏adu
kostnego. Zasady sprzyjajàce prawid∏owemu rozwojowi uk∏adu ruchu (dieta, çwiczenia fizyczne, sen).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Czy potrafisz najwi´kszym palcem nogi dotknàç czubka swojego nosa? Czy mo˝esz polizaç swój ∏okieç?
• W jakim czasie przebiegasz 100 m?
• Czy twoje r´ce mo˝na zwiàzaç w supe∏?
• Kiedy cz∏owiek si´ porusza?
• Jakie znasz rodzaje ruchów wykonywanych w twoim organizmie?
• Dzi´ki czemu mo˝liwy jest ruch?
• Czym charakteryzujà si´ koÊci?
• Co jest charakterystyczne dla mi´Êni?
• Jak zachowuje si´ twój organizm po wysi∏ku fizycznym?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• prezentuje ró˝ne sposoby ruchu,
• odczytuje i interpretuje informacje zawarte na ilustracjach przedstawiajàcych:
ró˝ne typy ruchu (ruch zwiàzany z przemieszczaniem si´ (np. bieg), mimikà, pracà narzàdów wewn´trznych itp.), budow´ uk∏adu kostnego cz∏owieka, schema-
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tyczny model stawów cz∏owieka, budow´ uk∏adu mi´Êniowego cz∏owieka, ukszta∏towanie tkanki kostnej – prawid∏owe i patologiczne,
• dyskutuje o zasadach higieny uk∏adu ruchu.
IV.C. Od˝ywiam si´
Materia∏
Od˝ywianie si´ jako cecha ˝ycia. Pokarm jako êród∏o energii. Intuicyjne poj´cie enzymów. Bakterie symbiotyczne uk∏adu pokarmowego. Budowa uk∏adu pokarmowego
cz∏owieka i g∏ówne funkcje poszczególnych narzàdów. Sk∏adniki pokarmowe – bia∏ka,
t∏uszcze, w´glowodany, sole mineralne, witaminy, woda. Funkcja poszczególnych
sk∏adników pokarmowych w organizmie (zapasowa, budulcowa, êród∏o energii, regulacyjna). WartoÊç energetyczna (kalorie, kilokalorie). Prawid∏owe nawyki ˝ywieniowe
– niedowaga, nadwaga. Zapotrzebowanie energetyczne oraz potrzeby pokarmowe
organizmu. Diety. Piramida ˝ywieniowa.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak si´ czu∏eÊ, gdy zdarzy∏o ci si´ nie jeÊç przez kilka godzin?
• Co dzieje si´ z pokarmem, który spo˝ywamy?
• Jakie informacje o wartoÊciach od˝ywczych znalaz∏eÊ na opakowaniach ró˝nych
produktów?
• Jakie produkty spo˝ywcze powinien spo˝ywaç cz∏owiek?
• Jakie sk∏adniki pokarmowe znajdujà si´ w spo˝ywanych przez ciebie produktach?
• Co najbardziej lubisz jeÊç?
• Jakich produktów spo˝ywczych powinieneÊ spo˝ywaç najwi´cej?
• Co to jest zdrowe od˝ywianie?
• Jak wyjaÊniç przys∏owie: „Nie samym chlebem cz∏owiek ˝yje”?
• Jakie rodzaje sztuçców znajdziesz u siebie w domu? Czy wiesz, do czego one s∏u˝à?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje i interpretuje schemat przedstawiajàcy budow´ uk∏adu pokarmowego
cz∏owieka,
• bada obecnoÊç t∏uszczów w ró˝nych pokarmach oraz skrobi w ró˝nych sk∏adnikach pokarmowych,
• poznaje funkcj´ poszczególnych sk∏adników pokarmowych w organizmie,
• ustala na podstawie opakowaƒ ró˝nych produktów zawarte w nich sk∏adniki pokarmowe oraz ich wartoÊç energetycznà,
• dyskutuje o nawykach ˝ywieniowych, ocenia je,
• odczytuje z tabeli dane dotyczàce wartoÊci energetycznej oraz iloÊci sk∏adników
pokarmowych takich, jak: bia∏ka, t∏uszcze, w´glowodany w wybranych produktach
spo˝ywczych oraz ocenia wp∏yw spo˝ywanych produktów na zdrowie cz∏owieka,
• ocenia w∏asnà diet´ pod kàtem iloÊci i jakoÊci spo˝ywanych sk∏adników pokarmowych,
• interpretuje informacje zawarte w piramidzie ˝ywieniowej i ustala, w jakich proporcjach produkty spo˝ywcze powinny byç w∏àczane w diet´,
• inscenizuje w grupie zasady estetycznego spo˝ywania posi∏ków,
• przygotowuje w grupie propozycj´ zdrowego drugiego Êniadania.
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IV.D. Oddycham
Materia∏
Budowa i funkcja uk∏adu. Wymiana gazowa. Wdech i wydech – rola klatki piersiowej
i mi´Êni. Oddychanie – charakterystyka. Sk∏ad powietrza wdychanego i wydychanego.
Zasady higieny uk∏adu oddechowego. Substancje szkodliwe dla uk∏adu oddechowego
– dwutlenek w´gla, czad, dym papierosowy. Rola çwiczeƒ fizycznych w prawid∏owym
funkcjonowaniu uk∏adu oddechowego.
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada sposób pracy uk∏adu oddechowego,
• stawia hipotezy dotyczàce funkcji tlenu, przeprowadza doÊwiadczenie oraz formu∏uje wnioski na podstawie jego wyników,
• poznaje istot´ procesu wymiany gazowej i oddychania,
• ocenia swoje nawyki i zachowania w Êwietle zasad higieny uk∏adu oddechowego.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak si´ czu∏eÊ, gdy zdarzy∏o ci si´ siedzieç przez d∏ugi czas w niewietrzonym pomieszczeniu?
• Jak zachowuje si´ twój organizm po wysi∏ku fizycznym?
• Jak zachowuje si´ twoje cia∏o, gdy robisz wdech?
• Co si´ dzieje, gdy wydychasz powietrze?
• Czym ró˝ni si´ twój oddech podczas czytania ksià˝ki i gry w pi∏k´?
• Do czego niezb´dny jest tlen?
• Skàd czerpiesz energi´ do ˝ycia?
IV.E. Odbieram bodêce
Materia∏
Narzàdy zmys∏ów – funkcja i umiejscowienie w organizmie. Budowa oka (powieka
górna i dolna, êrenica, t´czówka, siatkówka, rz´sy). Funkcje oka – odbieranie bodêców
Êwietlnych. Cechy obrazu powstajàcego na siatkówce (odwrócony, pomniejszony).
Odruch êrenicowy. Wady wzroku: krótkowzrocznoÊç, dalekowzrocznoÊç, daltonizm,
Êlepota. Okulary i soczewki. Budowa ucha (ucho zewn´trzne, Êrodkowe, wewn´trzne).
Funkcje ucha – przekazywanie dêwi´ku. Zakres s∏yszalnoÊci dêwi´ków. Higiena uszu.
Wady s∏uchu (j´zyk migowy, aparaty s∏uchowe).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jakie znaczenie dla naszego organizmu ma dotyk?
• Jakie znasz smaki?
• Opisz cechy dowolnego przedmiotu (na przyk∏ad liÊcia z drzewa), u˝ywajàc do jego poznania tylko wzroku. Czy jest to ∏atwe zadanie?
• Co jest konieczne, abyÊ móg∏ widzieç otaczajàce ci´ przedmioty?
• Jak dzia∏a oko cz∏owieka?
• Czego mo˝esz si´ dowiedzieç, pos∏ugujàc si´ wzrokiem?
• Czy patrzeç i widzieç znaczy to samo?
• Jak dzia∏ajà soczewki?
• Jak mo˝na pomóc oczom w lepszym widzeniu?
• Dlaczego ludzie noszà okulary?
• Jakie znasz sformu∏owania zawierajàce s∏owo „wzrok”? Jak je wyjaÊnisz? Czy
wszystkie dotyczà zmys∏u wzroku?
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• Dlaczego uszy umieszczone sà po dwóch stronach g∏owy?
• Czym ró˝nià si´ uszy cz∏owieka, psa, s∏onia?
• Jakie cz´Êci ucha widzisz?
• Jakie znasz urzàdzenia zbudowane podobnie do ucha?
• Jak porozumiewajà si´ ludzie nies∏yszàcy?
• Jak mo˝na wspomóc s∏uch?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada: swojà wra˝liwoÊç na ciep∏o i zimno, reakcj´ ró˝nych cz´Êci cia∏a na dotyk,
proces widzenia (rozró˝nianie kolorów nocà), powstawanie obrazu na siatkówce
(modelowanie), sposób widzenia przez jedno i dwoje oczu (widzenie przestrzenne), budow´ ma∏˝owiny usznej,
• sporzàdza map´ smaków na j´zyku,
• poznaje budow´ i funkcj´ narzàdów zmys∏ów.
IV.F. Dojrzewam
Materia∏
Budowa i funkcja uk∏adu rozrodczego: m´skiego (jàdra, nasieniowody, pràcie) i ˝eƒskiego (jajniki, jajowody, macica, pochwa). Dojrzewanie – charakterystyka procesu.
M´skie i ˝eƒskie cechy p∏ciowe. Etapy rozwoju cz∏owieka – charakterystyka (okres niemowl´ctwa, noworodkowy, przedszkolny, szkolny, dojrzewania).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co znaczy dla ciebie byç ch∏opcem/dziewczynkà?
• Jakie cechy majà ch∏opcy, a jakie dziewczynki?
• Jakich wynalazków lub odkryç dokonano od momentu twego urodzenia?
• Jakie wydarzenia historyczne mia∏y miejsce podczas twojego ˝ycia?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• poznaje budow´ oraz g∏ówne funkcje m´skiego i ˝eƒskiego uk∏adu p∏ciowego,
• porównuje okres w∏asnego rozwoju z przedstawionymi etapami rozwoju cz∏owieka,
• na osi czasu swojego ˝ycia zaznacza daty wa˝nych dla niego wydarzeƒ oraz wybrane wydarzenia historyczne,
• dyskutuje o specyfice i roli etapu ˝ycia, w którym si´ znajduje.
V. Co mi zagra˝a?
Uwagi do realizacji
Omówienie zagadnieƒ zwiàzanych z wiedzà o bezpiecznym zachowaniu si´ oraz
z udzielaniem pierwszej pomocy warto po∏àczyç ze spotkaniami ze specjalistami (stra˝akiem, ratownikiem medycznym, psychologiem).
Materia∏
Choroby zakaêne – objawy, droga zaka˝enia, profilaktyka. Wybrane choroby bakteryjne i wirusowe. Formy przemocy (przemoc fizyczna i psychiczna). Zasady post´powania w sytuacjach mogàcych stanowiç zagro˝enie zdrowia i ˝ycia. U˝ywki – alkohol,
nikotyna, narkotyki. Skutki uzale˝nienia. Zasady higieny osobistej. Zasady udzielania
pierwszej pomocy (zranienie, krwotok z nosa, oparzenie, zad∏awienie, z∏amanie i padaczka). Telefony alarmowe. Zasady post´powania w przypadku po˝aru.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
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• Przypomnij sobie, na jakie choroby w ostatnim czasie chorowa∏eÊ lub chorowa∏o
twoje rodzeƒstwo.
• Jakie znasz czynniki, które powodujà te choroby?
• W jaki sposób mo˝esz chroniç si´ przed zachorowaniem?
• Jakie zachowania innych ludzi sà odbierane przez ciebie jako przykre?
• Co znaczy powiedzenie: „Nie czyƒ drugiemu, co tobie niemi∏e”?
• Co to jest uzale˝nienie?
• Jakie substancje mogà wywo∏ywaç uzale˝nienia?
• Co znaczy powiedzenie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”?
• Jakie czynnoÊci poprawiajà ci humor, relaksujà ci´?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• czyta teksty poÊwi´cone objawom i profilaktyce wybranych chorób bakteryjnych
i wirusowych,
• ustala sposoby ochrony organizmu przed atakiem czynników zakaênych,
• rozmawia o formach przemocy fizycznej i psychicznej,
• ocenia, czy jest sprawcà lub ofiarà przemocy,
• rozmawia o u˝ywkach, skutkach i sposobach zapobiegania uzale˝nieniom (alkoholizm, narkomania, nikotynizm),
• dyskutuje o zasadach higieny osobistej,
• poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowania si´ w przypadku po˝aru, ulatniania si´ gazu,
• ocenia, czy jego zachowanie jest zgodne z zasadami bezpieczeƒstwa (np. bezpieczeƒstwo podczas zabawy).
VI. Mapa jako êród∏o informacji o otoczeniu
Uwagi o realizacji
Kluczowà umiej´tnoÊcià, którà uczeƒ çwiczy w czasie realizacji tego dzia∏u, jest
orientowanie si´ w terenie. Uczeƒ uczy si´ odczytywania informacji zapisanych na mapie za pomocà ró˝nych umownych znaków. Realizacj´ dzia∏u zaplanowano pod koniec
roku szkolnego, aby by∏o mo˝liwe przeprowadzenie zaj´ç w terenie. Warto zach´ciç
uczniów do szczegó∏owego zaplanowania, z wykorzystaniem mapy, wycieczki klasowej, a nast´pnie umo˝liwiç jej odbycie.
Materia∏
Mapa. Plan. Ró˝a wiatrów – kierunki g∏ówne i poÊrednie. Azymut. Skala mapy i jej rodzaje: liczbowa, mianowana, liniowa. Mapy ma∏oskalowe i wielkoskalowe. Poziomice
i sposób ich wyznaczania. WysokoÊç bezwzgl´dna i wzgl´dna. èród∏o, bieg rzeki (górny, Êrodkowy, dolny), ujÊcie (deltowe, lejkowate). Rzeka g∏ówna i dop∏ywy (prawe i lewe). Dorzecza. Zlewiska. Meandry. Starorzecza.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• W jaki sposób odnajdziesz drog´ do celu w nieznanym terenie?
• Skàd wiadomo, ˝e podczas wycieczki po nieznanej okolicy idziesz w dobrym kierunku?
• Spróbuj przypomnieç sobie, co widzia∏eÊ dziÊ po drodze do szko∏y?
• Jakie miejsca wa˝ne dla ciebie umieÊci∏byÊ na mapie swojej okolicy?
• Czy, patrzàc na map´, wiesz, ile czasu zajmie ci dotarcie do wybranego miejsca?
• Jak mo˝na przedstawiaç formy terenu na mapach?
• Jak oznacza si´ wysokoÊci na mapach?

44

Materia∏ nauczania i procedury osiàgania celów

• Co to znaczy, ˝e teren le˝y wysoko lub nisko?
• Czy teren po∏o˝ony wysoko jest zawsze górzysty, a teren po∏o˝ony nisko równinny?
• Jak odró˝niç na mapie wkl´s∏e formy terenu od wypuk∏ych?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• okreÊla po∏o˝enie swojej miejscowoÊci na mapie oraz jej po∏o˝enie w stosunku
do miast le˝àcych w pobli˝u,
• porównuje treÊç mapy ze znanym terenem,
• odczytuje informacje z mapy (znaki topograficzne),
• porównuje odleg∏oÊci odczytane z map o ró˝nej skali, ocenia wielkoÊç skal,
• mierzy przedmioty (np. blat sto∏u) i wykonuje ich rysunki w skali,
• oblicza rzeczywistà d∏ugoÊç trasy, korzystajàc ze skali mapy,
• odczytuje z mapy informacje o najbli˝szej rzece: êród∏o, kierunek p∏yni´cia, ró˝nice wysokoÊci,
• oblicza d∏ugoÊç rzeki,
• wyznacza azymut,
• planuje i odbywa wycieczk´ przyrodniczà.
VII. Jak kostki domina
Uwagi o realizacji
Uczeƒ uÊwiadamia sobie wzajemnoÊç powiàzaƒ mi´dzy organizmami a Êrodowiskiem. Badajàc wp∏yw cz∏owieka na ˝yjàce w jego otoczeniu organizmy, kszta∏tuje
swojà wra˝liwoÊç na problematyk´ ochrony przyrody. Wskazane jest, aby wi´kszà
cz´Êç zaj´ç zaplanowaç w terenie.
Materia∏
Wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka na Êrodowisko naturalne (np. wyci´cie lasu, wykonanie
nasypu). Organizmy ˝ywe a dzia∏alnoÊç cz∏owieka. Wp∏yw przyrody na ˝ycie ludzi – wzajemne zale˝noÊci mi´dzy cz∏owiekiem a przyrodà. MiejscowoÊç, w której ˝yje uczeƒ.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Na czym polega ochrona przyrody?
• Które elementy twojego otoczenia sà w ogóle nienaruszone przez cz∏owieka?
• Jakie refleksje, odczucia wywo∏uje otaczajàcy ci´ krajobraz?
• Jak wyglàda twoja droga do szko∏y?
• Jak wyglàda teren przy szkole? Ile jest w nim naturalnych, niezmienionych przez
cz∏owieka miejsc?
• Jak sàdzisz, dlaczego ˝yjesz w tym, a nie w innym miejscu?
• Jak wyglàda miejsce twojego zamieszkania? Dlaczego takie jest?
• W jaki sposób miejsce zamieszkania wp∏ywa na twój tryb ˝ycia?
• Jak ty si´ zachowujesz wobec przyrody?
• Jaki ma wp∏yw przyroda na transport? Czy mo˝e pomagaç lub przeszkadzaç
w przemieszczaniu si´?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• porównuje krajobraz okolicy (szko∏y lub domu) wspó∏czesnej i sprzed kilkunastu lat,
• bada wp∏yw wprowadzonych przez cz∏owieka zmian Êrodowiska na roÊliny i zwierz´ta oraz sposób, w jaki przyroda wp∏ywa na kultur´ i sposób ˝ycia mieszkaƒców
w najbli˝szym otoczeniu.
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Klasa VI
I. Ziemia we WszechÊwiecie
Uwagi o realizacji
Uczeƒ, poznajàc treÊci nauczania zawarte w tym dziale, uÊwiadomi sobie, ˝e jego ˝ycie, podobnie jak ˝ycie wszystkich organizmów, jest zwiàzane z procesami stale zachodzàcymi we WszechÊwiecie. Nauczyciel powinien zwróciç uwag´ ucznia na to, jak
istotne znaczenie dla ˝ycia na naszej planecie ma S∏oƒce oraz po∏o˝enie Ziemi w stosunku do niego. W miar´ mo˝liwoÊci mo˝na podjàç rozwa˝ania z zakresu filozofii przyrody. Uczeƒ, obserwujàc WszechÊwiat z Ziemi, poznaje odpowiedzi na niektóre ze
swoich pytaƒ, a nast´pnie, odwracajàc sytuacj´ obserwacyjnà próbuje wyobraziç sobie, jak wyglàda Ziemia obserwowana z perspektywy kosmosu. Warto zaplanowaç
nocne obserwacje nieba (mo˝e warto je zaplanowaç wspólnie z rodzicami?). Sprzyja
temu poczàtek wrzeÊnia.
W dziale „Ziemia we WszechÊwiecie” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
I.A. Natura WszechÊwiata
I.B. WszechÊwiat widziany z Ziemi
I.C. Planeta Ziemia widziana z kosmosu
I.D. Ziemia jako magnes
I.A. Natura WszechÊwiata
Materia∏
Astronomia – przedmiot badaƒ. Powstanie WszechÊwiata – Wielki Wybuch. Ksi´˝yc,
planety – Êwiecenie Êwiat∏em odbitym. Teleskopy i obserwacje astronomiczne. Poznawanie wszechÊwiata – sztuczne satelity, bezza∏ogowe statki kosmiczne, promy kosmiczne. Rok i lata Êwietlne. Galaktyka. Cia∏a niebieskie i ró˝nice mi´dzy nimi: gwiazdy,
komety, meteory i meteoryty, planety, planetoidy, ksi´˝yce.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co to jest WszechÊwiat?
• Gdzie sà granice WszechÊwiata?
• Czego wed∏ug ciebie potrzebuje cz∏owiek, by ustaliç granic´ WszechÊwiata?
• Co mo˝esz zaobserwowaç, patrzàc w bezchmurnà noc na niebo?
• Czy Ksi´˝yc Êwieci?
• Jakie obiekty b∏yszczà na nocnym niebie?
• Dlaczego w ciàgu dnia nie widaç gwiazd?
• Czy tylko lustro odbija Êwiat∏o?
• Dlaczego mo˝emy oglàdaç bezpoÊrednie relacje ró˝nych wydarzeƒ z ca∏ego Êwiata?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• przedstawia znane mu hipotezy na temat powstania WszechÊwiata,
• poznaje naukowe koncepcje dotyczàce powstania WszechÊwiata, na przyk∏ad teori´ Wielkiego Wybuchu,
• bada, w jaki sposób ró˝ne przedmioty odbijajà Êwiat∏o,
• przeprowadza badanie majàce wyjaÊniç, dlaczego gwiazdy majà wysokà temperatur´,
• buduje model majàcy wyjaÊniç, dlaczego nocà nie mo˝na odró˝niç Êwiecenia
gwiazd od innych cia∏ niebieskich.
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I.B. WszechÊwiat widziany z Ziemi
Materia∏
Nasza galaktyka – Droga Mleczna. Gwiazdozbiory. Zodiak. Gwiazda Polarna. Pozorny
ruch gwiazd obrazem ruchu obrotowego Ziemi. Uk∏ad S∏oneczny: Merkury, Wenus,
Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Model geocentryczny i heliocentryczny.
Postaç Miko∏aja Kopernika.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego ˝eglarze powinni umieç odszukaç Gwiazd´ Polarnà na niebie?
• Co to znaczy, ˝e urodzi∏eÊ si´ w danym znaku Zodiaku?
• Dlaczego o Miko∏aju Koperniku mówimy: „Wstrzyma∏ S∏oƒce ruszy∏ Ziemi´”?
• W jaki sposób udowodni∏byÊ teori´ Miko∏aja Kopernika?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• wyznacza kierunek pó∏nocny, odszukujàc Gwiazd´ Polarnà,
• przedstawia po∏o˝enie S∏oƒca na tle ró˝nych gwiazdozbiorów (znaków Zodiaku) w ciàgu roku i interpretuje przyczyny rocznej w´drówki S∏oƒca na tle znaków Zodiaku,
• konstruuje w∏asnà klasyfikacj´ planet Uk∏adu S∏onecznego,
• oglàda, porównuje i interpretuje informacje przedstawione na schemacie modelu geocentrycznego i heliocentrycznego,
• rozmawia o tym, ˝e nauka si´ wcià˝ rozwija (na przyk∏ad podaje informacje dotyczàce Plutona).
I.C. Planeta Ziemia widziana z kosmosu
Materia∏
Kszta∏t Ziemi. Rozmiar Ziemi (Êredni promieƒ Ziemi, jej obwód i powierzchnia). Postaç Eratostenesa – pomiar obwodu Ziemi. Dowody kulistoÊci Ziemi: podró˝e dooko∏a Êwiata, kszta∏t widnokr´gu, widok cienia Ziemi podczas zaçmienia Ksi´˝yca.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jaki kszta∏t ma Ziemia? Skàd to wiesz?
• Do czego mo˝esz wykorzystaç wiedz´ o rozmiarach Ziemi?
• Jakie informacje uzyskasz, obserwujàc cieƒ przedmiotu?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• oblicza d∏ugoÊç równika,
• Êledzi na podstawie tekstu êród∏owego procedur´ dowodu naukowego,
• dyskutuje o rozmiarach i kszta∏cie Ziemi,
• formu∏uje argumenty przemawiajàce za kulistym kszta∏tem Ziemi.
I.D. Ziemia jako magnes
Materia∏
Punkty odniesienia podczas w´drówek. Sposoby wyznaczania kierunku pó∏nocnego
– wed∏ug po∏o˝enia S∏oƒca oraz Gwiazdy Polarnej, za pomocà zegarka wskazówkowego. Kompas jako urzàdzenie s∏u˝àce do wyznaczania kierunków. Budowa kompasu. Zak∏ócenie pracy kompasu, wskazania kierunków. Pole magnetyczne Ziemi – bieguny
magnetyczne i geograficzne.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Czy zgubi∏eÊ si´ kiedyÊ w lesie?
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• Jak rozpoznasz strony Êwiata w terenie?
• Czy potrafisz pos∏ugiwaç si´ kompasem?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje ze schematu i interpretuje informacje dotyczàce wyznaczania kierunku
pó∏nocnego,
• analizuje rysunek przedstawiajàcy budow´ kompasu,
• bada eksperymentalnie dok∏adnoÊç wskazaƒ kompasu,
• sprawdza, wykonujàc eksperyment, które przedmioty zak∏ócajà prac´ kompasu,
• odczytuje z rysunku informacje dotyczàce pola magnetycznego Ziemi (biegunów
geograficznych i magnetycznych).
II. Podró˝e
Uwagi o realizacji
Nauczyciel, realizujàc zagadnienia zawarte w pierwszej cz´Êci dzia∏u „Podró˝e”, ma
zainteresowaç ucznia odkryciami geograficznymi oraz uzmys∏owiç mu etapowoÊç poznawania Êwiata. Poznanie sylwetki wybitnych przyrodników przybli˝y uczniowi cechy,
jakimi charakteryzujà si´ badacze oraz uka˝e geniusz ludzkiego umys∏u w odkrywaniu
prawdy. Warto po∏o˝yç nacisk na ukazanie wk∏adu polskich uczonych w odkrycia przyrodnicze oraz uÊwiadomiç uczniowi, ˝e w czasach wspó∏czesnych te˝ ˝yje wielu wybitnych podró˝ników i odkrywców. Druga cz´Êç dzia∏u to zagadnienia zwiàzane z rozwijaniem umiej´tnoÊci wyznaczania d∏ugoÊci i szerokoÊci geograficznej.
W dziale „Podró˝e” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
II.A. Ludzie ciekawi Êwiata – podró˝e i odkrycia przyrodnicze
II.B. Dlaczego globus jest w kratk´?
II.A. Ludzie ciekawi Êwiata – podró˝e i odkrycia przyrodnicze
Materia∏
Podró˝e i wielkie odkrycia geograficzne: Krzysztof Kolumb (odkrycie Ameryki, dowody na kulistoÊç Ziemi), Magellan (pierwsza podró˝ doko∏a Êwiata), James Cook (dop∏yni´cie do Australii), polscy podró˝nicy (Edmund Strzelecki, Henryk Arctowski). Badania
i odkrycia przyrodnicze: Hipokrates (przysi´ga lekarska), Antonie van Leeuwenhoek
(pierwszy mikroskop), Ludwik Pasteur (obalenie teorii samorództwa, szczepionki, fermentacja), Aleksander Fleming (antybiotyki), Karol Darwin (teoria ewolucji), Polacy
wÊród wielkich przyrodników (Ludwik Hirszfeld, Rudolf Weigl). Dzisiejsze odkrycia przyrodnicze – wspó∏czeÊni naukowcy.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Sprawdê, jakich przypraw u˝ywa mama w kuchni i skàd one pochodzà.
• Na czym polega∏o odkrycie Miko∏aja Kopernika?
• Jakich znasz uczonych przyrodników?
• Jakie odkrycia biologiczne mia∏y miejsce podczas ˝ycia twojego i twoich rodziców?
• W jaki sposób odkrycia biologiczne wp∏ywajà na nasze ˝ycie?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• przedstawia, w jaki sposób Arystoteles móg∏ okreÊliç kszta∏t Ziemi,
• interpretuje zwiàzek mi´dzy teorià Kopernika a wielkimi wyprawami,
• odczytuje z mapy informacje dotyczàce wypraw Kolumba oraz Magellana,
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• rozmawia o skutkach wielkich odkryç geograficznych oraz prze∏omowych badaƒ
przyrodniczych,
• opisuje postacie i dokonania znanych podró˝ników, odkrywców, przyrodników.
II.B. Dlaczego globus jest w kratk´?
Materia∏
Po∏udniki i równole˝niki. Siatka geograficzna – uk∏ad po∏udników i równole˝ników na kuli ziemskiej. Siatka kartograficzna i jej zniekszta∏cenia. Wspó∏rz´dne geograficzne – szerokoÊç i d∏ugoÊç geograficzna. Odczytywanie z map wspó∏rz´dnych geograficznych. GPS.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jakie sà zasady gry w statki? Jak podajesz pozycj´ poszukiwanego statku?
• Przypomnij sobie, jak wyznaczyç kierunki w terenie.
• Jak wyglàda sylwetka w „krzywym zwierciadle” z „gabinetu luster”?
• Obejrzyj swojà twarz w bombce choinkowej i w lustrze. Czy odbicia si´ ró˝nià?
• Jak odbijajà si´ kszta∏ty w falujàcej wodzie?
• Czy mo˝na graç korespondencyjnie w szachy?
• Jak odczytaç wartoÊç temperatury na podstawie wykresu termicznego?
• Jak odczytaç wartoÊç punktu z uk∏adu wspó∏rz´dnych?
• Jak wyznaczyç pó∏noc w gwieêdzistà noc?
• Do czego s∏u˝y GPS?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• bada cechy po∏udników i równole˝ników,
• wyznacza miejscowy po∏udnik geograficzny,
• przeprowadza eksperyment majàcy na celu ukazanie skutków przeniesienia powierzchni kuli na p∏aszczyzn´ oraz typy zniekszta∏ceƒ powstajàcych w wyniku odwzorowaƒ siatki geograficznej na p∏aszczyênie,
• porównuje odleg∏oÊci mi´dzy miejscowoÊciami na mapach i globusie,
• wyznacza wspó∏rz´dne geograficzne miejscowoÊci, w której mieszka,
• wyznacza tras´ podró˝y dooko∏a Êwiata, podajàc dok∏adne wspó∏rz´dne odwiedzanych miejsc (stopnie, minuty),
• çwiczy odczytywanie z mapy wspó∏rz´dnych geograficznych.
III. Ziemia si´ kr´ci
Uwagi o realizacji
Uczeƒ, poznajàc zagadnienia zwarte w tym dziale, podejmuje refleksj´ nad tym, ˝e
na ogó∏ nie zauwa˝amy pewnych oczywistych spraw – tak˝e ruchów Ziemi. Tymczasem to, kiedy wykonujemy pewne czynnoÊci (spanie, chodzenie do szko∏y, jedzenie
Êniadania, obiadu, kolacji), jest zwiàzane w∏aÊnie z tym, ˝e Ziemia si´ kr´ci. Od ruchu
Ziemi wokó∏ S∏oƒca zale˝y na przyk∏ad to, jak si´ ubieramy, jak sp´dzamy czas w ró˝nych porach roku.
W dziale „Ziemia si´ kr´ci” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
III.A. Ruch obrotowy Ziemi
III.B. Pory roku
III.A. Ruch obrotowy Ziemi
Materia∏
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Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki (kierunek ruchu obrotowego Ziemi, w´drówka
S∏oƒca nad widnokr´giem, po∏udnie s∏oneczne, oÊwietlenie Ziemi podczas doby, wyst´powanie dnia i nocy, doba). Pr´dkoÊç ró˝nych punktów na powierzchni Ziemi. Zegar s∏oneczny i miejscowy czas s∏oneczny. Zale˝noÊç mi´dzy d∏ugoÊcià geograficznà
a miejscowym czasem s∏onecznym. Czas strefowy, strefy czasowe. Czas urz´dowy,
czas letni i zimowy. Mi´dzynarodowa linia zmiany daty – po∏udnik 180°.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jak zmienia si´ pozycja S∏oƒca na sklepieniu nieba w ciàgu ca∏ego dnia?
• Dlaczego Gwiazda Polarna s∏u˝y do okreÊlania kierunków Êwiata na naszej pó∏kuli?
• Gdzie w swoim otoczeniu zauwa˝asz zmiany w miar´ up∏ywu czasu?
• Jakie znasz jednostki czasu?
• Jak ludzie w staro˝ytnoÊci okreÊlali czas?
• Co to jest klepsydra?
• Czy potrafisz okreÊliç czas bez u˝ycia zegarka?
• Czy jest mo˝liwe, by w dwóch miejscach le˝àcych na ró˝nych po∏udnikach zegar
pokazywa∏ t´ samà godzin´?
• Czy da si´ oszukaç czas?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• buduje model oÊwietlenia Ziemi, a nast´pnie bada, w jaki sposób zmienia si´
oÊwietlenie Ziemi podczas jej ruchu obrotowego,
• mierzy drog´, jakà pokonujà punkty le˝àce na wybranych równole˝nikach podczas
pe∏nego obrotu Ziemi,
• wyznacza miejsca na kuli ziemskiej, w których S∏oƒce góruje w tej samej chwili,
• oblicza miejscowy czas s∏oneczny dla ró˝nych punktów na Ziemi,
• uzasadnia koniecznoÊç wprowadzenia czasu strefowego i urz´dowego,
• odczytuje z mapy stref czasowych czas strefowy w ró˝nych punktach na Ziemi,
• porównuje czas urz´dowy stosowany w Polsce z miejscowym czasem s∏onecznym,
• obserwuje moment po∏udnia s∏onecznego w swojej miejscowoÊci i porównuje
z godzinà pokazywanà na zegarku,
• analizuje koniecznoÊç wprowadzenia wielu stref czasu na terenie Rosji, Stanów
Zjednoczonych i innych wielkich paƒstwach,
• odczytuje z rysunku i interpretuje informacje dotyczàce wp∏ywu linii zmiany daty
na dat´ podczas podró˝y.
III.B. Pory roku
Materia∏
Ruch obiegowy Ziemi. Skutki ruchu obiegowego (rok przest´pny, pory roku, zmiany wysokoÊci S∏oƒca nad horyzontem w ciàgu roku, d∏ugoÊç dnia i nocy, zmiany miejsc
wchodu i zachodu S∏oƒca w ciàgu roku). Równonoc wiosenna i jesienna. Przesilenie
letnie i zimowe. Strefy oÊwietlenia kuli ziemskiej (strefa mi´dzyzwrotnikowa, umiarkowana – pó∏nocna i po∏udniowa, podbiegunowa – pó∏nocna i po∏udniowa). Wp∏yw temperatury na obj´toÊç, g´stoÊç i ruch powietrza. Jednostka ciÊnienia (milimetry s∏upa
rt´ci, hektopaskale). Wp∏yw temperatury powietrza na ciÊnienie. Rozk∏ad ciÊnienia atmosferycznego a kierunki wiatrów. Wiatry lokalne: bryza dzienna i nocna. Wiatry sta∏e – pasaty. Wiatry jako przyczyna falowania wód oraz powstawania pràdów morskich.
Ciep∏e i zimne pràdy morskie. Pràdy morskie jako czynnik klimatyczny. Fale tsunami.
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P∏ywy. Wp∏yw pràdów morskich na klimat oraz dzia∏alnoÊç cz∏owieka (transport, rybo∏ówstwo).
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego w danym dniu nie wsz´dzie na kuli ziemskiej jest zima?
• Dlaczego najcieplej w ciàgu dnia bywa oko∏o po∏udnia i wczesnym popo∏udniem?
• Dlaczego luty ma zmiennà iloÊç dni?
• Czy tego samego dnia d∏ugoÊç cienia jest jednakowa na ca∏ej kuli ziemskiej?
• Od czego zale˝y d∏ugoÊç cienia?
• Dlaczego na równiku nie ma zimy?
• Dlaczego zmienia si´ d∏ugoÊç dnia w ciàgu roku?
• Czy mo˝na w s∏oneczny dzieƒ nie mieç cienia?
• Gdzie mo˝na oglàdaç S∏oƒce na niebie przez ca∏à dob´? Gdzie mo˝na go nie widzieç ca∏à dob´?
• Dlaczego mieszkaƒcy Pó∏nocy cz´sto sp´dzajà urlopy w miejscach po∏o˝onych
na ma∏ych szerokoÊciach geograficznych?
• Jaki powinieneÊ stosowaç filtr s∏oneczny podczas opalania latem, a jaki w czasie
w´drówek zimowych w s∏oneczne dni?
• Co si´ dzieje z ogrzewanym powietrzem?
• Co to jest ciÊnienie?
• Co to jest barometr?
• Dlaczego ∏ódka pozostawiona bez umocowania na brzegu jeziora si´ przemieszcza?
• Od czego zale˝y temperatura wody w morzu?
• Dlaczego w Polsce zimy sà naj∏agodniejsze na wybrze˝u?
• W której europejskiej stolicy najcz´Êciej wyst´pujà mg∏y i dlaczego?
• Dlaczego ˝eglarze powinni znaç skal´ Beauforta?
• Dlaczego zabrania si´ chodzenia po wydmach nadmorskich?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• stawia hipotezy dotyczàce wyst´powania lat przest´pnych, a nast´pnie weryfikuje je,
• przedstawia charakterystyczne cechy ruchu obiegowego Ziemi,
• bada skutki sta∏ego nachylenia osi ziemskiej do p∏aszczyzny,
• bada sposób oÊwietlenia Ziemi w dniach rozpoczynajàcych pory roku w Polsce,
• odczytuje ze schematów dane dotyczàce oÊwietlenia Ziemi w pierwszym dniu pór
roku w Polsce,
• odczytuje z tabeli informacje o wysokoÊci S∏oƒca nad horyzontem w ró˝nych szerokoÊciach geograficznych (równik, zwrotnik Raka, ko∏o podbiegunowe pó∏nocne,
biegun pó∏nocny, zwrotnik Kozioro˝ca, ko∏o podbiegunowe po∏udniowe, biegun
po∏udniowy),
• okreÊla po∏o˝enie stref oÊwietlenia Ziemi na podstawie wysokoÊci S∏oƒca,
• przedstawia zwiàzek mi´dzy wysokoÊcià S∏oƒca (szerokoÊcià geograficznà) a temperaturà,
• wymienia cechy ka˝dej ze stref oÊwietlenia na podstawie zmian wysokoÊci S∏oƒca
w ciàgu roku,
• odczytuje z tabeli dane dotyczàce zale˝noÊci mi´dzy obj´toÊcià a g´stoÊcià powietrza,
• sprawdza przyczyn´ odchylenia pasatów,
• odczytuje z mapy informacje dotyczàce przebiegu pràdów morskich,
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• bada wp∏yw temperatury na obj´toÊç powietrza oraz na rozk∏ad ciÊnienia i kierunek sta∏ych wiatrów,
• bada kierunek przep∏ywu ciep∏ych i zimnych pràdów morskich oraz przyczyny powstawania falowania wód,
• interpretuje dane przedstawione na schemacie opisujàcym powstawanie bryzy,
• analizuje schemat przedstawiajàcy globalnà cyrkulacj´ powietrza – sta∏e kierunki
wiatrów na Êwiecie,
• odczytuje z rysunku informacje dotyczàce p∏ywów morskich,
• wykazuje znaczenie p∏ywów morskich dla gospodarki cz∏owieka, samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje,
• okreÊla, na podstawie analizy mapy sejsmicznej, które regiony Êwiata sà nara˝one
na zniszczenia wywo∏ane tsunami,
• omawia rol´ pràdów morskich w kszta∏towaniu klimatu,
• rozmawia o roli pràdów morskich w transporcie (nawiàzuje do wielkich odkryç
geograficznych).
IV. Kontynenty i oceany
Uwagi o realizacji
Omawiajàc ten dzia∏, nale˝y zwróciç uwag´ ucznia na to, ˝e obraz Êwiata, jaki znamy, nie jest sta∏y. Uczeƒ po uwa˝nym przyjrzeniu si´ mapie Êwiata stwierdzi zapewne,
˝e zarysy kontynentów pasujà do siebie jak puzzle. RzeczywiÊcie, wiele milionów lat temu wszystkie kontynenty prawdopodobnie stanowi∏y jeden wielki làd, który si´ rozpad∏. Jego poszczególne cz´Êci zacz´∏y si´ od siebie oddalaç, a mi´dzy nimi powsta∏y
oceany. Ruch ten trwa do dziÊ. To dzi´ki niemu powstawa∏y i powstajà góry. Nauczyciel, realizujàc treÊci nauczania zawarte w dziale „Kontynenty i oceany”, wprowadzi
ucznia w zagadnienia omawiane w kolejnych dzia∏ach.
Materia∏
Rozmieszczenie làdów i oceanów. Wszechocean – Ocean Atlantycki, Spokojny, Indyjski, Arktyczny, Po∏udniowy. Powierzchnia i g∏´bokoÊç oceanów. Umowne granice oceanów i kontynentów. Morza – rodzaje (przybrze˝ne, Êródziemne, otwarte). Kontynenty – powierzchnia i po∏o˝enie. Oceany i morza jako Êrodowisko ˝ycia – strefa przybrze˝na, toni wodnej, g∏´binowa. Lasy namorzynowe. Rafy koralowe. Nierówna powierzchnia Ziemi – niziny, depresje, wy˝yny, góry. Poziomice i warstwice.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Czego jest na Ziemi wi´cej – làdu czy oceanów?
• Co to sà owoce morza?
• Jakie zwierz´ta ˝yjà w morzu?
• Jakie roÊliny wyrzucone na brzeg widzia∏eÊ na morskiej pla˝y?
• Dlaczego na mapach zaznacza si´ wysokoÊci bezwzgl´dne?
• Do czego s∏u˝y legenda mapy?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• okreÊla na podstawie globusa rozmieszczenie làdów i oceanów na kuli ziemskiej
i granice mi´dzy oceanami oraz kontynentami,
• odczytuje z tabeli dane dotyczàce powierzchni, g∏´bokoÊci Êredniej i maksymalnej
oceanów (Pacyfik, Ocean Atlantycki, Indyjski, Arktyczny, Wszechocean) oraz porównuje wartoÊci,
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• odczytuje z tabeli dane dotyczàce powierzchni i Êredniej wysokoÊci kontynentów
(Azja, Afryka, Ameryka Pó∏nocna, Ameryka Po∏udniowa, Antarktyda, Europa, Australia z Oceanià) oraz porównuje wartoÊci,
• na podstawie ró˝nych êróde∏ informacji poznaje organizmy ˝yjàce w oceanach
• samodzielnie formu∏uje definicje poj´ç: nizina, depresja, wy˝yna i góra,
• okreÊla cechy charakterystyczne ukszta∏towania powierzchni poszczególnych kontynentów.
V. Krajobrazy Ziemi
Uwagi o realizacji
Poznajàc naturalne krajobrazy Ziemi, uczeƒ odkrywa ich zwiàzek z jej oÊwietleniem,
a wi´c tak˝e z jej miejscem w kosmosie. Jako ˝e wyst´pujà one na ró˝nych kontynentach, na ich rozmieszczenie ma równie˝ wp∏yw po∏o˝enie oceanów, a tak˝e wiele innych czynników. Uczeƒ uÊwiadamia sobie, ˝e niektórych z nich nie mo˝na ju˝ zobaczyç, gdy˝ zosta∏y silnie przekszta∏cone przez cz∏owieka. Pomimo to majà one du˝y
wp∏yw na utrzymanie równowagi w Êwiecie przyrody. Uczeƒ uÊwiadamia sobie globalnà wspó∏zale˝noÊç przyrodniczego systemu Ziemi oraz przemo˝ny wp∏yw ingerujàcego w niego cz∏owieka. Warto zaprosiç na spotkanie z uczniami podró˝ników, którzy
podzielà si´ swojà wiedzà o ró˝nych rejonach Êwiata, a tak˝e zach´ciç uczniów do jej
pog∏´bienia.
W dziale „Krajobrazy Ziemi” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
V.A. Poznajemy Ziemi´
V.B. Organizmy z dalekich krain
V.C. Pi´kno przyrody
V.A. Poznajemy Ziemi´
Materia∏
Sk∏adniki klimatu: temperatura powietrza, opady, wilgotnoÊç, wiatry, ciÊnienie atmosferyczne, zachmurzenie, nas∏onecznienie. Czynniki wp∏ywajàce na klimat: oÊwietlenie Ziemi, ukszta∏towanie powierzchni, rozk∏ad form terenu, szerokoÊç geograficzna, pràdy morskie, ukszta∏towanie powierzchni, dzia∏alnoÊç cz∏owieka. Strefy klimatyczne. U∏o˝enie stref klimatycznych. Klimat morski i làdowy.
Krajobrazy stref klimatycznych:
• krajobraz lasu równikowego: klimat równikowy; dzia∏alnoÊç cz∏owieka a lasy równikowe; roÊlinnoÊç lasu równikowego – roÊliny runa (cieniolubne), epifity (liany
i storczyki); zwierz´ta lasu równikowego – nadrzewne (bezkr´gowce, p∏azy, gady,
ptaki, ssaki), ziemne (ssaki kopytne, goryle);
• krajobraz sawanny: klimat sawanny; rzeki okresowe; roÊlinnoÊç sawanny – trawy
i drzewa (baobaby, lasy galeriowe); przystosowanie roÊlin do ˝ycia na sawannie; zwierz´ta sawanny – owady (szaraƒcza w´drowna, termity), gady (w´˝e), ssaki (s∏onie,
nosoro˝ce, drapie˝niki – gepardy), ssaki kopytne (antylopy, zebry, ˝yrafy, bawo∏y);
• krajobraz pustyƒ: klimat pustynny; rodzaje pustyƒ (pisakowe, ˝wirowe, skaliste);
rozmieszczenie pustyƒ na Êwiecie; wiatr jako rzeêbiarz terenów pustynnych – usypywanie wydm (barchany), burze piaskowe, erozja wiatrowa (grzyby skalne); opady – okresowe rzeki i jeziora (powstawanie pustyƒ s∏onych); oazy; roÊlinnoÊç pustynna – mchy, paprocie, roÊliny kwiatowe; przystosowania roÊlin do ˝ycia na pustyni – skrócony okres wegetacji, gromadzenie wody w tkankach, przekszta∏cenie
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liÊci w kolce; zwierz´ta pustynne – gady (w´˝e, jaszczurki), ptaki (pustynnik), ssaki (myszoskoczek, wielb∏àdy); przystosowania zwierzàt do ˝ycia na pustyni – ukrywanie si´ w norach, mo˝liwoÊç prze˝ycia przy niewielkiej iloÊci wody, w´drówki
do zbiorników wodnych;
• krajobraz Êródziemnomorski: klimat (podzwrotnikowy); wulkany (Wezuwiusz,
Etna, Stromboli) i ich wp∏yw na krajobraz; dzia∏alnoÊç cz∏owieka w obszarze Êródziemnomorskim (turystyka, rolnictwo); roÊlinnoÊç Êródziemnomorska – oliwka europejska, d´by ostrolistne i korkowe, wawrzyny, oleandry, makia; przystosowanie
roÊlin do ˝ycia w klimacie Êródziemnomorskim – niewielkie liÊcie, okryte grubà,
skórzastà pow∏okà; zwierz´ta Êródziemnomorskie – owady, pajàki (tarantula), gady, ptaki, niewielkich rozmiarów ssaki;
• krajobraz stepowy: klimat kontynentalny; regionalne nazwy stepów – pampy, prerie; pó∏pustynie; czarnoziemy stepowe; dzia∏alnoÊç cz∏owieka w strefie krajobrazu
stepowego (rolnictwo, hodowla byd∏a i owiec); koczowniczy tryb ˝ycia; pustynnienie stepów, zag∏ada organizmów stepowych; roÊlinnoÊç stepów – mchy, trawy,
roÊlinnoÊç kwiatowa; rozwój roÊlinnoÊci stepowej wraz ze zmianami pór roku;
zwierz´ta stepów – owady, pajàki, gady (w´˝e, jaszczurki), ptaki (naziemny tryb
˝ycia, budowa gniazd wÊród traw), gryzonie (pieski preriowe, szczekuszki), ssaki
kopytne (suhak, koƒ Przewalskiego); drapie˝niki wÊród ptaków (sowy, or∏y stepowe, myszo∏owy) oraz ssaków (wilki, lisy, gronostaje, ∏asice);
• krajobraz lasów liÊciastych: klimat umiarkowany ciep∏y, przystosowanie roÊlinnoÊci
lasów liÊciastych do ˝ycia w umiarkowanej ciep∏ej strefie klimatycznej (zrzucanie liÊci na okres zimy); dzia∏alnoÊç cz∏owieka w strefie lasów liÊciastych (gospodarka leÊna: pozyskiwanie drewna, owoców, grzybów; turystyka); leÊnictwo i ochrona lasów;
• krajobraz tajgi: klimat umiarkowany zimny; dzia∏alnoÊç cz∏owieka w tajdze (elektrownie wodne, sp∏ywanie drewna, wydobycie surowców – ropa naftowa, gaz
ziemny); niszczenie lasów przyczynà zmian klimatycznych; roÊlinnoÊç tajgi – drzewa iglaste, roÊliny zielne; bagna i torfowiska; przystosowanie roÊlinnoÊci do ˝ycia
w tajdze – wysokie, wàskie korony drzew, liÊcie przekszta∏cone w ig∏y; zwierz´ta
tajgi – p∏azy, gady, ptaki (jarzàbek), ssaki (zajàc bielak, ∏oÊ), ssaki drapie˝ne (ryÊ,
niedêwiedê, gronostaje, rosomaki); przystosowanie zwierzàt do ˝ycia w tajdze
(sierÊç, kryjówki, od˝ywianie si´ ig∏ami drzew);
• krajobraz tundry: klimat subpolarny; zjawisko zórz polarnych, dzieƒ i noc polarna;
wieczna zmarzlina; dzia∏alnoÊç cz∏owieka w tundrze (po∏ów ryb, hodowla reniferów); rdzenni mieszkaƒcy tundry (Inuici, Lapoƒczycy); roÊlinnoÊç tundry – byliny,
krzewinki, mchy, porosty (chrobotek reniferowy), kar∏owate drzewa (brzozy
i wierzby); przystosowanie roÊlinnoÊci do ˝ycia w tundrze – liÊcie przekszta∏cone
w ig∏y bàdê ∏uski, skrócony okres wegetacji; zwierz´ta tundry – owady, ptaki stale
zamieszkujàce (sowa bia∏a, pardwa górka), ptaki w´drowne – jemio∏uszka, ssaki
– leming, renifery, ssaki drapie˝ne – lis polarny (piesiec), gronostaje, niedêwiedzie;
• krajobraz pustyƒ lodowych: klimat polarny; tworzenie si´ lodowców, góry lodowe,
làdolód; stacje badawcze w rejonie Arktyki; roÊlinnoÊç pustyƒ lodowych – glony,
mchy, porosty; zwierz´ta pustyƒ lodowych – ptaki (pingwiny), ssaki (foki, morsy,
niedêwiedzie polarne); przystosowanie zwierzàt do ˝ycia w klimacie polarnym
– ochronna warstwa t∏uszczu, g´sta sierÊç.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co tworzy pogod´?
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• Jakie znaczenie majà prognozy pogody?
• Dlaczego latem ch´tnie sp´dzamy wakacje nad morzem?
• Jak powinieneÊ ubraç si´ na wycieczk´ do palmiarni lub szklarni?
• Co musia∏byÊ dostarczyç do domku zbudowanego na drzewie, by w nim zamieszkaç?
• Jakie urzàdzenia u∏atwi∏yby ci wspinanie si´ i poruszanie si´ wÊród konarów drzew?
• Czy mo˝liwe jest bezkrwawe polowanie?
• Jakie znasz roÊliny zdolne do przechowywania wody w swych tkankach?
• Z jakich ksià˝ek znasz baobaby, co wiesz o tych drzewach?
• W jaki sposób zwierz´ta mogà poradziç sobie z wysokà temperaturà i niewielkà iloÊcià wody?
• Jak wyobra˝asz sobie pustyni´?
• Z jakimi zjawiskami kojarzy ci si´ pustynia?
• Jak byÊ si´ ubra∏ na wypraw´ po pustyni? Co musia∏byÊ zabraç ze sobà?
• Dlaczego oferta biur podró˝y dotyczàca krajów Êródziemnomorskich jest aktualna przez ca∏y rok?
• Dlaczego wulkany wyst´pujà tylko w niektórych cz´Êciach Êwiata?
• Jakie sà produkty wybuchu wulkanu?
• Skàd pochodzà ró˝ne owoce egzotyczne dost´pne w naszych sklepach?
• Co dzieje si´ z drzewami naszej sfery klimatycznej zimà?
• Dlaczego na sawannie nie wyst´puje zwarty las?
• W jaki sposób w pochmurny dzieƒ mo˝na okreÊliç w lesie kierunki Êwiata bez pomocy kompasu?
• Czym ró˝nià si´ warunki atmosferyczne panujàce w lesie i otaczajàcych go otwartych przestrzeniach?
• Jakie znasz ksià˝ki lub filmy, których akcja rozgrywa si´ na stepach?
• Co trzeba zrobiç, by ukryç si´ na ∏àce lub polu?
• Czy widzia∏eÊ ga∏´zie drzew uginajàce si´ pod Êniegiem? Na jakich drzewach czyni on najmniejsze szkody?
• Jak to mo˝liwe, by dzieƒ trwa∏ d∏u˝ej ni˝ 24 godziny?
• Jaki wp∏yw na ˝ycie roÊlin i zwierzàt ma d∏ugoÊç dnia?
• Jak myÊlisz, dlaczego mróz jest dla roÊlin mniej ucià˝liwy, gdy spadnie Ênieg?
• W jaki sposób zwierz´ta przygotowujà si´ na nadejÊcie zimy?
• Jak si´ ubraç podczas silnych mrozów?
• Z czego mo˝na zbudowaç schronienie na Antarktydzie i Arktyce?
• Czym ˝ywià si´ zwierz´ta zamieszkujàce stref´ polarnà?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje informacje ze schematów i mapy, ustala, jakie czynniki wp∏ywajà na klimat Ziemi,
• analizuje rozk∏ad temperatury i opadów w poszczególnych strefach klimatycznych,
• porównuje temperatury i opady poszczególnych typów klimatów w danej strefie
klimatycznej, a nast´pnie okreÊla, co jest podstawà wydzielenia typów klimatu,
• odczytuje z tabeli dane dotyczàce podstawowych stref klimatycznych Êwiata
(strefa równikowa, zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana ciep∏a, umiarkowana ch∏odna, oko∏obiegunowa),
• odczytuje z wykresów oraz map dane dotyczàce klimatu (opady, temperatura),
a nast´pnie przedstawia jego zwiàzek z danà strefà krajobrazu,
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• charakteryzuje zwiàzek mi´dzy po∏o˝eniem geograficznym a wyst´powaniem danego krajobrazu strefowego,
• analizuje ilustracje, a nast´pnie opisuje przystosowanie organizmów do ˝ycia
w danej strefie krajobrazowej,
• stawia hipotezy dotyczàce przystosowania organizmów do ˝ycia w okreÊlonym
krajobrazie Ziemi (krajobraz lasu równikowego, sawanny, pustynny, Êródziemnomorski) i omawia je podczas rozmowy z rówieÊnikami,
• omawia, w jaki sposób warunki klimatyczne wp∏ywajà na ˝ycie ludzi w poszczególnych krajobrazach Ziemi.
V.B. Organizmy z dalekich krain
Materia∏
Egzotyczne roÊliny uprawiane w Polsce (cytrusy, kawa, figi, oliwki, granaty, ober˝yna). Akwarystyka. Hodowla egzotycznych p∏azów, gadów (gekony), ptaków (zeberki,
papugi) oraz ssaków (szynszyle, Êwinki morskie, jenoty). Przemyt roÊlin i zwierzàt.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jakie zwierz´ta widzia∏eÊ w sklepie zoologicznym?
• Co to jest oran˝eria?
• Jakie zwierz´ta masz w domu? Z jakiego rejonu Êwiata pochodzà?
• Jakie roÊliny uprawiasz w domu? Z jakiego rejonu Êwiata pochodzà?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• dyskutuje o odpowiedzialnoÊci, jaka spoczywa na hodowcy roÊlin lub zwierzàt,
• prezentuje egzotyczne gatunki organizmów hodowanych w Polsce,
• planuje warunki hodowli lub uprawy gatunków egzotycznych.
V.C. Pi´kno przyrody
Materia∏
Cuda natury: Wielki Kanion, wodospad Niagara, Morze Martwe, gejzer Strokkur, Mount Everest – po∏o˝enie i charakterystyka.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jakie miejsce uzna∏byÊ za wyjàtkowo pi´kne? Dlaczego?
• Jak mo˝na poznawaç ró˝ne cuda przyrody na Êwiecie?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• opisuje znane mu cuda natury,
• wyszukuje w ró˝nych êród∏ach informacje na temat cudów natury na Êwiecie,
• wyszukuje nazwy organizacji zajmujàcych si´ ochronà Êrodowiska na Êwiecie,
• rozmawia o pi´knie otaczajàcego go Êwiata.

VI. „Pi´kna nasza Polska ca∏a…”
Uwagi o realizacji
Dzia∏ ma walory wychowawcze i patriotyczne – uczeƒ, poznajàc pi´kno ojczystej ziemi, uwra˝liwia si´ na jej pi´kno. Warto uzmys∏owiç mu, ˝e ka˝de miejsce mo˝e byç ciekawe, gdy˝ ma swoje specyficzne cechy, byç mo˝e niezauwa˝ane i nieopisywane
przez innych. Uczeƒ powinien uÊwiadomiç sobie wielokulturowoÊç przejawiajàcà si´
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we folklorze ró˝nym dla ró˝nych regionów Polski.
W dziale „Pi´kna nasza Polska ca∏a…” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
VI.A. Po∏o˝enie i powierzchnia Polski
VI.B. Poznajemy Polsk´
VI.A. Po∏o˝enie i powierzchnia Polski
Materia∏
Ojczyzna. Polska – po∏o˝enie, powierzchnia, granice (morskie, làdowe), kraje sàsiadujàce. Najdalej wysuni´te punkty w Polsce (przylàdek Rozewie, szczyt Opo∏onek, kolano rzeki Odry, kolano rzeki Bugu). Polska jako kraj le˝àcy w strefie ni˝u europejskiego (Nizina Francuska, Wschodnioeuropejska). Moja ma∏a ojczyzna – podzia∏ administracyjny Polski.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Co to jest ojczyzna?
• Jakie znasz tradycje patriotyczne w Polsce?
• Jak sàdzisz, jak powsta∏o ukszta∏towanie powierzchni miejsca, w którym mieszkasz?
• Jakie sà zalety, a jakie wady ukszta∏towania powierzchni miejsca, w którym mieszkasz?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje z mapy informacje dotyczàce po∏o˝enia Polski i cech Êrodowiska geograficznego,
• odczytuje z tabeli dane dotyczàce powierzchni i granic Polski,
• okreÊla po∏o˝enie Polski na tle ukszta∏towania powierzchni Europy,
• bada wp∏yw ukszta∏towania powierzchni i po∏o˝enia Polski na przyrod´,
• wskazuje po∏o˝enie swojej miejscowoÊci na mapie administracyjnej Polski,
• przygotowuje plakat (folder, prezentacj´) reklamujàcy miejscowoÊç, w której
mieszka.
VI.B. Poznajemy Polsk´
Materia∏
• Pobrze˝e Ba∏tyku: ukszta∏towanie terenu – dzia∏alnoÊç lodowca (wzgórza morenowe); typy wybrze˝y: brzeg klifowy, wybrze˝e piaszczyste, wydmy, mierzeja; jeziora przybrze˝ne – charakterystyka, przyk∏ady (jezioro ¸ebsko); krajobraz deltowaty
(ujÊcie Wis∏y i Odry); ˚u∏awy WiÊlane – ˝yzny teren rolniczy; pobrze˝e jako teren
atrakcyjny turystycznie i majàcy du˝e znaczenie w kontaktach kraju ze Êwiatem.
• Pojezierza: pradoliny– naturalne granice mi´dzy pojezierzami; ukszta∏towanie terenu pojezierzy: moreny czo∏owe, g∏azy narzutowe; Kraina Wielkich Jezior (jeziora
Âniardwy i Mamry); krajobraz Pojezierzy Polskich – lasy (Bory Tucholskie); klimat
Pojezierzy Polskich; rybo∏ówstwo, przemys∏ drzewny.
• Niziny Ârodkowopolskie – charakterystyka; dzia∏alnoÊç cz∏owieka na Nizinach Ârodkowopolskich – rolnictwo; Puszcza Kampinoska.
• Pasmo wy˝yn: wàwozy i parowy, ska∏y lessowe, wapienie, margle, formy krasowe;
dzia∏alnoÊç cz∏owieka na Wy˝ynie Âlàskiej – wydobycie z∏ó˝ w´gla.
• Góry Âwi´tokrzyskie: charakterystyka; go∏oborza; atrakcje turystyczne Gór Âwi´tokrzyskich – formy krasowe, jaskinia Raj, ruiny twierdz, Âwi´tokrzyski Park Narodowy.
• Kotliny podgórskie: rozwój przemys∏u (z∏o˝a soli kamiennej w Bochni i Wieliczce,
gipsu i siarki w Tarnobrzegu, gazu i ropy naftowej) oraz rolnictwa (gleby brunat-
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ne, czarnoziemy i mady); g´stoÊç zaludnienia – miasta: Kraków, OÊwi´cim, D´bica, Sandomierz, Mielec, PrzemyÊl, Rzeszów, Tarnów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
• Sudety (Góry Sto∏owe, Karkonosze): sudeckie z∏o˝a mineralne (rudy metali, w´gla
brunatnego i kamiennego); êród∏a mineralne w Kudowie-Zdroju, Cieplicach Âlàskich; walory przyrodnicze Sudetów.
• Tatry: podobieƒstwo Tatr i Alp; budowa Tatr: Tatry Zachodnie (wapienie i dolomity), Wschodnie (granity i ∏upki kwarcytowe); klimat Tatr – zmiany wraz z wysokoÊcià; pi´tra roÊlinnoÊci w górach. Tatrzaƒski Park Narodowy.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego o takich miastach, jak Gdaƒsk, Gdynia czy Szczecin mówimy, ˝e sà „oknami na Êwiat”?
• Jaki wp∏yw na zdrowie cz∏owieka ma morze?
• Dlaczego cz´Êç Pojezierza Pomorskiego okreÊla si´ jako Szwajcari´ Kaszubskà?
• Jakie roÊliny uprawia si´ najcz´Êciej w Polsce? Dlaczego w∏aÊnie te?
• Dlaczego w pasie nizin jest tak ma∏o lasów?
• Dlaczego do pisania na tablicy w szkole u˝ywa si´ kredy?
• Jak zmieni∏oby si´ ˝ycie, gdybyÊmy nie mieli w´gla kamiennego?
• Dlaczego nie nale˝y chowaç do zamra˝alnika szklanych butelek z napojem?
• Jakie ska∏y sà najbardziej nara˝one na dzia∏anie atmosfery?
• Do czego u˝ywano soli w dawnych czasach?
• Gdzie wspó∏czeÊnie ma zastosowanie sól?
• Jak powstajà góry?
• Skàd si´ wzi´∏y bogactwa mineralne?
• Jakie warunki przyrodnicze sprzyja∏y budowie zamków warownych?
• Dlaczego pomniki cz´sto wykonuje si´ w marmurze lub granicie?
• Co oznaczajà kolory szlaków turystycznych?
• Od czego zale˝y strefowe u∏o˝enie roÊlinnoÊci na Ziemi?
• Jak zmieniajà si´ warunki klimatyczne w górach?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• przeprowadza analiz´ schematu przedstawiajàcego powstawanie jezior przybrze˝nych i na jej podstawie próbuje opisaç cechy tego typu jezior,
• odczytuje z mapy informacje dotyczàce po∏o˝enia, ukszta∏towania terenu, wyst´powania bogactw mineralnych, klimatu (temperatura, opady) poszczególnych
krain geograficznych Polski,
• prezentuje dane dotyczàce atrakcji turystycznych znajdujàcych si´ na terenie wybranych krain geograficznych Polski,
• porównuje cechy Tatr i Alp,
• analizuje rysunek przedstawiajàcy pi´tra roÊlinnoÊci w górach.
VII. Charakterystyczne ekosystemy naszej Ojczyzny
Uwagi o realizacji
Uk∏ad treÊci realizowanych w klasie szóstej pomyÊlany zosta∏ tak, aby uczeƒ poznawa∏ Ziemi´ jako funkcjonalnà ca∏oÊç pod coraz wi´kszym „powi´kszeniem”. Pod koniec
kursu „przyrody” dysponuje on ju˝ wystarczajàcà wiedzà, aby zrozumieç istot´ funkcjonowania przyrody w ekosystemie. Zagadnienia zaplanowane w tym i nast´pnym
dziale powinny byç w znacznym stopniu realizowane w terenie, czemu sprzyja pora
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roku, na którà sà zaplanowane.
W dziale „Charakterystyczne ekosystemy naszej Ojczyzny” wyró˝niono nast´pujàce
grupy tematyczne:
VII.A. Co to jest ekosystem?
VII.B. Jezioro jako ekosystem
VII.C. Las jako ekosystem
VII.D. Pole jako ekosystem
VII.A. Co to jest ekosystem?
Materia∏
Znaczenie poj´ç: ekosystem, ekologia, siedlisko, producenci, konsumenci, reducenci,
∏aƒcuch pokarmowy, sieç pokarmowa. Zale˝noÊci mi´dzy organizmami a Êrodowiskiem.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Z czym kojarzy ci si´ s∏ówko „eko”?
• Co to jest ekologia?
• Kto to jest konsument?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje ze schematu informacje dotyczàce zale˝noÊci pokarmowych w Êrodowisku,
• poznaje podstawowe poj´cia zwiàzane z ekologià.
VII.B. Jezioro jako ekosystem
Materia∏
Jezioro jako Êrodowisko ˝ycia organizmów. Strefa brzegowa, strefa toni wodnej,
strefa g∏´binowa – charakterystyka. Typy jezior: przybrze˝ne, polodowcowe, deltowe;
odp∏ywowe i bezodp∏ywowe; jeziora o wodach bogatych i ubogich w substancje pokarmowe. Organizmy roÊlinne i zwierz´ce ˝yjàce w jeziorze. Zale˝noÊci pokarmowe
w jeziorze: ∏aƒcuchy pokarmowe w poszczególnych strefach jeziora (brzegowa, toni
wodnej, g∏´binowa). Pory roku w jeziorze.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Nad jakimi jeziorami by∏eÊ?
• Czym ró˝nià si´ jeziora, które widzia∏eÊ?
• Skàd si´ bierze woda w jeziorze?
• Jakie roÊliny i zwierz´ta ˝yjà w jeziorze?
• Czym ˝ywià si´ organizmy zamieszkujàce jezioro?
• Na czym polegajà zale˝noÊci mi´dzy organizmami zamieszkujàcymi jezioro?
• Jak zmienia si´ jezioro wraz z porami roku?
• Co mo˝e zagra˝aç organizmom ˝yjàcym w jeziorze podczas zimy?
• Co to sà przer´ble?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje z rysunku informacje dotyczàce budowy jeziora, a nast´pnie rozmawia
o swoich spostrze˝eniach zwiàzanych z budowà tego typu zbiorników,
• analizuje schematy przedstawiajàce zale˝noÊci pokarmowe wyst´pujàce w jeziorze oraz podaje w∏asne przyk∏ady ∏aƒcuchów pokarmowych typowych dla tego
ekosystemu,
• przedstawia w∏aÊciwoÊci wody warunkujàce ˝ycie organizmów w zbiornikach wodnych.
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VII.C. Las jako ekosystem
Materia∏
Las jako Êrodowisko ˝ycia organizmów. Zale˝noÊci mi´dzy organizmami. Powierzchnia lasów w Polsce. Warunki przyrodnicze w lesie. Podzia∏ lasów – iglaste (bory), liÊciaste, mieszane. Warstwowa budowa lasów: koron drzew, krzewów (podszyt), runa leÊnego (podszyt), Êció∏ka. Obieg materii w lesie. Budowa i struktura Êció∏ki leÊnej. Organizmy zamieszkujàce Êció∏k´ leÊnà i rozk∏adajàce szczàtki organiczne. Proces powstawania lasu – etapy. Konkurencja mi´dzygatunkowa w lesie.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Na podstawie czego rozpoznasz, ˝e obserwowana grupa drzew to las?
• Jakie znasz typy lasów?
• Czego w lesie jest najwi´cej – roÊlin czy zwierzàt?
• Kto sprzàta w lesie?
• W jaki sposób od˝ywia si´ d˝d˝ownica?
• Co znaczy powiedzenie: „Nie by∏o nas, by∏ las. Nie b´dzie nas, b´dzie las”?
• Czy las mo˝e si´ sam odnowiç?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje ze schematu informacje dotyczàce pi´trowej budowy lasu oraz obiegu
materii w lesie,
• czyta tekst opisujàcy las jako ekosystem, a nast´pnie prezentuje wzajemne zale˝noÊci mi´dzy organizmami i przyrodà nieo˝ywionà w lesie,
• bierze udzia∏ w wycieczce do lasu i obserwuje struktury Êció∏ki leÊnej oraz organizmów w niej zamieszkujàcych,
• rozmawia o zaobserwowanych przez siebie etapach powstawania lasu.
VII.D. Pole jako ekosystem
Materia∏
Pole jako ekosystem sztuczny, utworzony i regulowany przez cz∏owieka. Warunki ˝ycia organizmów na polu. Zbo˝a jare i ozime. Zbo˝a (˝yto, pszenica, owies, j´czmieƒ)
– charakterystyka. RoÊliny okopowe (ziemniaki, marchew, buraki). RoÊliny oleiste (rzepak, len, s∏onecznik). Zwierz´ta zamieszkujàce pola. Zadrzewienia Êródpolne – charakterystyka. Rola zadrzewieƒ Êródpolnych: regulacja stosunków wodnych, ochrona gleby przed wietrzeniem i wymywaniem, zmniejszanie pr´dkoÊci wiatru, wp∏yw na mikroklimat, schronienie wielu organizmów, zapobieganie tworzeniu si´ zasp Ênie˝nych.
Miedze – siedliska drobnych zwierzàt.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Jakie produkty pochodzàce z upraw na polach znajdziesz w swojej kuchni (sklepie)?
• Jakie znasz maszyny rolnicze? Jak zmienia∏y si´ one w czasie?
• Dlaczego niektóre pola wiosnà, zaraz po stopnieniu Êniegów, sà zielone?
• W jaki sposób wykorzystuje si´ parawany?
• Jakie znaczenie dla Êrodowiska ma las?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• dyskutuje o znanych mu uprawach roÊlin w Polsce,
• oglàda ilustracje przedstawiajàce roÊliny uprawiane w Polsce,
• rozmawia o roli miedz i zadrzewieƒ Êródpolnych.
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VIII. Chroƒmy przyrod´ ojczystà
Uwagi o realizacji
Dzia∏ ma ogromne walory wychowawcze. Uczeƒ, poznajàc treÊci nauczania zawarte
w dziale ósmym, dostrzega zagro˝enia Êrodowiska wynikajàce z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Rozumie koniecznoÊç ochrony przyrody. Wi´kszoÊç godzin przeznaczonych na ten
dzia∏ powinna si´ odbyç w terenie. Uczniowie mogà podjàç si´ realizacji projektów,
których efektem mogà byç wymierne korzyÊci dla Êrodowiska.
W dziale „Przyroda w mojej okolicy” wyró˝niono nast´pujàce grupy tematyczne:
VIII.A. Krajobrazy naturalne i przekszta∏cone przez cz∏owieka
VIII.B. Ochrona przyrody
VIII.A. Krajobrazy naturalne i przekszta∏cone przez cz∏owieka
Materia∏
Krajobraz naturalny i krajobraz kulturowy. Dzia∏alnoÊç cz∏owieka a tworzenie krajobrazu. Ró˝norodnoÊç krajobrazów naturalnych. Dzia∏anie cz∏owieka zagra˝ajàce Êrodowisku naturalnemu – konsekwencje nieprzemyÊlanych decyzji: pustynnienie terenów,
wypalanie traw lub lasów, szkodliwe Êrodki chemiczne – DDT, wytrzebienie gatunków,
przesiedlanie gatunków (np. opuncja w Australii, rak amerykaƒski w Polsce). Klasyfikacja krajobrazów przekszta∏conych przez cz∏owieka. Funkcje miasta oraz wsi.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego cz∏owiek zmienia krajobraz?
• Jakie elementy krajobrazu kulturowego wyró˝nisz w twoim miejscu zamieszkania?
• Co widzisz, gdy patrzysz przez okno w klasie?
• Dlaczego na Êwiecie jest tyle ró˝norodnych krajobrazów?
• Jakie znasz przyk∏ady nieprzemyÊlanych decyzji dotyczàcych Êrodowiska naturalnego?
• Czego dotyczy∏y protesty organizacji ekologicznych, o których s∏ysza∏eÊ?
• W jaki sposób ludzka dzia∏alnoÊç mo˝e zagra˝aç przyrodzie w twoim rejonie?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• okreÊla, jaka dzia∏alnoÊç cz∏owieka powoduje przekszta∏cenie krajobrazu naturalnego w kulturowy,
• analizuje ilustracje przedstawiajàce ró˝ne typy krajobrazów naturalnych i kulturowych,
• rozmawia o przyk∏adach lekkomyÊlnie podejmowanych decyzji dotyczàcych Êrodowiska naturalnego i ich skutkach,
• bada, w jaki sposób funkcje pe∏nione przez miasto zmieniajà jego krajobraz.
VIII.B. Ochrona przyrody
Materia∏
Zagro˝enia przyrody – przyczyny i przeciwdzia∏ania. Zanieczyszczenia powietrza
– emisja py∏ów przemys∏owych. Zanieczyszczenia wód i pod∏o˝a. KwaÊne deszcze.
Efekt cieplarniany – zmiany klimatyczne na Êwiecie. Dziura ozonowa (freony). Kataklizmy w przyrodzie – naturalne oraz wywo∏ane dzia∏alnoÊcià cz∏owieka. Historia ochrony
przyrody w Polsce (Statut wiÊlicki Kazimierza Wielkiego, zakaz wycinania cisów i ograniczenie polowania – W∏adys∏aw Jagie∏∏o, ochrona zwierzàt – Zygmunt Stary, ochrona przyrody tatrzaƒskiej, utworzenie Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody). Sposoby
ochrony przyrody w Polsce: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, pomnik przyrody. Ochrona gatunkowa. Gatunki zagro˝one wygini´ciem – czerwone ksi´-
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gi. Zadania UNESCO (Lista Âwiatowego Dziedzictwa LudzkoÊci). Lista „Cz∏owiek i biosfera“. Parki narodowe: najstarszy park narodowy na Êwiecie – Yellowstone, polskie parki
narodowe. Kryteria, jakie musi spe∏niç obiekt, by zosta∏ uznany za pomnik przyrody.
Procedura zg∏aszania i ustanawiania pomników przyrody.
Pytania o wiedz´ osobistà ucznia
• Dlaczego zak∏ady przemys∏owe buduje si´ na peryferiach miast?
• Na czym polega rekultywacja terenu?
• Co to jest recykling?
• Jak ty chronisz przyrod´?
• Czy w twojej szkole dzia∏a ko∏o Ligii Ochrony Przyrody?
• W jaki sposób prawo chroni przyrod´?
• Jakie znasz tereny chronione?
• Skàd wiemy, ˝e dany obiekt lub teren podlegajà ochronie?
• Jakie zachowania sà dozwolone na terenach obj´tych ochronà?
AktywnoÊç ucznia
Uczeƒ:
• odczytuje z rysunku dane dotyczàce êróde∏ zanieczyszczenia powietrza,
• rozmawia o znanych mu zagro˝eniach przyrody,
• bada eksperymentalnie zale˝noÊç rozwoju roÊlin od pod∏o˝a i gleby,
• przeprowadza analiz´, a nast´pnie dyskutuje o swoich zachowaniach i nawykach
(pozytywnych i negatywnych) wp∏ywajàcych na przyrod´,
• oglàda tablice przedstawiajàce roÊliny i zwierz´ta obj´te prawnà ochronà w Polsce,
• rozmawia o dzia∏aniach, które mo˝e podjàç, by chroniç przyrod´,
• korzystajàc z ró˝nych êróde∏, poznaje polskie parki narodowe,
• uczestniczy w wycieczce po najbli˝szej okolicy majàcej na celu poszukiwanie
obiektów, które mog∏yby zostaç uznane za pomniki przyrody.
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VI. Zak∏adane osiàgni´cia
uczniów
Po ukoƒczeniu klasy IV uczeƒ powinien:
• sporzàdziç prosty szkic terenu i potrafiç odczytywaç zawarte w nim informacje,
• scharakteryzowaç wzajemne powiàzania mi´dzy warunkami przyrodniczymi danego miejsca a ˝yjàcymi w nim organizmami,
• wykonaç rysunki przyrodnicze (na przyk∏ad profilu terenu),
• rozpoznaç najpospolitsze ska∏y,
• potrafiç modelowaç niektóre zjawiska przyrodnicze (na przyk∏ad powstawanie soli kamiennej, powstawanie wiatru),
• znaç struktur´ przyrodniczego procesu badawczego,
• rozumieç sens najwa˝niejszych zasad bezpieczeƒstwa podczas prac badawczych,
• opisaç pogod´ i wyjaÊniç wp∏yw ró˝nych czynników na obserwowane ró˝nice stanu pogody w ró˝nych miejscach,
• podaç przyk∏ady zale˝noÊci cz∏owieka od pogody,
• znaç w∏aÊciwoÊci stanów skupienia materii na przyk∏adzie wody,
• znaç mikroskopowy obraz budowy cieczy, gazu i cia∏a sta∏ego,
• potrafiç zdefiniowaç szybkoÊç jako odleg∏oÊç pokonanà w jednostce czasu,
• dokonaç zamiany jednostek szybkoÊci,
• intuicyjnie wyjaÊniç poj´cie wzgl´dnoÊci ruchu na podstawie przyk∏adów zaobserwowanych w ˝yciu codziennym,
• znaç podstawowe w∏aÊciwoÊci budowy materii,
• zbadaç za pomocà metod w∏aÊciwoÊci ró˝nych substancji,
• odró˝niç poj´cie masy od poj´cia ci´˝aru,
• zbadaç i wyjaÊniç podstawowe zjawiska mechaniczne, elektryczne, magnetyczne,
akustyczne i optyczne,
• odró˝niç od siebie przewodniki i izolatory oraz podaç przyk∏ady ich zastosowania,
• potrafiç podjàç dzia∏ania prowadzàce do oszcz´dzania energii w domu i w szkole,
• znaç alternatywne êród∏a energii,
• zbadaç doÊwiadczalnie ró˝ne procesy podczas przygotowywania potraw – odró˝niç przemiany chemiczne i fizyczne,
• wymieniç przyk∏ady metali i niemetali oraz podaç przyk∏ady ich zastosowania,
• wyjaÊniç zjawisko wy∏adowania atmosferycznego,
• rozpoznaç oddzia∏ywania elektrostatyczne w ˝yciu codziennym,
• znaç niektóre cechy S∏oƒca,
• obliczyç czas, w jakim Êwiat∏o s∏oneczne dotrze do Ziemi,
• na podstawie w∏asnych obserwacji i wiadomoÊci z ró˝nych êróde∏ okreÊliç zna-
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czenie S∏oƒca dla zjawisk zachodzàcych na Ziemi,
wyjaÊniç, dlaczego zmienia si´ d∏ugoÊç i kierunek cienia gnomonu,
wyznaczyç kierunki na widnokr´gu,
zmierzyç wysokoÊç S∏oƒca, u˝ywajàc gnomonu,
porównaç wysokoÊç S∏oƒca w ró˝nych porach roku na podstawie schematu,
wyjaÊniç zwiàzek mi´dzy wysokoÊcià S∏oƒca a temperaturà powietrza.

Po ukoƒczeniu klasy V uczeƒ powinien:
• odró˝niç obiekty przyrodnicze (o˝ywione i nieo˝ywione) od obiektów antropogenicznych,
• zbadaç podstawowe w∏aÊciwoÊci gleby,
• znaç zale˝noÊç mi´dzy rodzajem gleby a porastajàcà jà roÊlinnoÊcià,
• wymieniç cechy organizmów ˝ywych,
• wiedzieç, ˝e komórka jest podstawowym elementem budowy organizmów,
• znaç poj´cie tkanki,
• potrafiç wykorzystaç mikroskop do obserwacji,
• scharakteryzowaç ogólnie najwa˝niejsze procesy ˝yciowe roÊlin i zwierzàt,
• byç Êwiadomy bioró˝norodnoÊci gatunkowej organizmów,
• byç Êwiadomy wp∏ywu Êrodowiska na budow´ i tryb ˝ycia organizmów,
• porównaç warunki Êrodowiska làdowego i wodnego,
• opisaç wybrane gatunki ˝yjàce w Êrodowisku wodnym, làdowym i na pograniczu
tych Êrodowisk oraz scharakteryzowaç ich przystosowania do Êrodowiska ˝ycia,
• scharakteryzowaç organizmy paso˝ytnicze,
• wiedzieç, ˝e rozwój ˝ycia na Ziemi to proces d∏ugotrwa∏y i nieustanny,
• wymieniç przyk∏ady organizmów wymar∏ych,
• dokonaç klasyfikacji organizmów,
• rozpoznaç wybrane gatunki za pomocà klucza dydaktycznego (w terenie),
• znaç budow´ swojego cia∏a,
• znaç nazwy i zasadnicze funkcje najwa˝niejszych uk∏adów wewn´trznych cz∏owieka,
• potrafiç scharakteryzowaç podstawowe funkcje swojego organizmu: ruch, od˝ywianie si´, oddychanie,
• umieç oceniç znaczenie tlenu dla ˝ywych organizmów,
• potrafiç wykryç podstawowe sk∏adniki pokarmowe,
• oceniç wartoÊci od˝ywcze wybranych produktów spo˝ywczych,
• opracowaç zasady estetycznego spo˝ywania posi∏ków oraz w∏aÊciwego zachowania przy stole i stosowaç je w praktyce,
• rozumieç, ˝e kontaktuje si´ ze Êrodowiskiem za pomocà zmys∏ów,
• zbadaç i wyjaÊniç dzia∏anie zmys∏ów,
• opisaç budow´ oka i ucha,
• rozumieç specyfik´ okresu dojrzewania,
• rozumieç koniecznoÊç dbania o higien´,
• umieç przedstawiç zagro˝enia i korzyÊci wynikajàce z istnienia bakterii, wirusów
i grzybów,
• wiedzieç, co mu zagra˝a oraz byç Êwiadomy swojej roli w przeciwstawianiu si´ tym
zagro˝eniom,
• znaç zasady bezpiecznego zachowania si´ w ró˝nych sytuacjach oraz udzielania
pierwszej pomocy,
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• znaç polskie i mi´dzynarodowe nazwy i symbole kierunków w terenie,
• przedstawiç skale w ró˝nej postaci (skala liczbowa, mianowana, liniowa) i potrafiç
z nich korzystaç,
• obliczyç odleg∏oÊci rzeczywiste, korzystajàc ze skali liczbowej i mianowanej,
• potrafiç pos∏u˝yç si´ mapà w terenie,
• potrafiç orientowaç si´ w terenie,
• potrafiç odczytywaç informacje o otoczeniu zawarte na mapie,
• zaplanowaç wycieczk´ przyrodniczà,
• rozumieç wzajemne powiàzania i oddzia∏ywania elementów Êrodowiska oraz cz∏owieka i Êrodowiska.
Po ukoƒczeniu klasy VI uczeƒ powinien:
• znaç teori´ powstania WszechÊwiata,
• wymieniç najwa˝niejsze odkrycia astronomiczne,
• rozró˝niaç cia∏a niebieskie na podstawie ich najwa˝niejszych cech,
• potrafiç zbadaç zjawisko odbicia Êwiat∏a oraz przenieÊç w∏aÊciwoÊci zaobserwowane na modelu na rzeczywiste zjawiska,
• pos∏u˝yç si´ mapà nieba do odnalezienia wybranych gwiazdozbiorów,
• wyjaÊniç, dlaczego S∏oƒce jest widoczne na sferze niebieskiej jako najwi´ksza
gwiazda,
• potrafiç odnaleêç Gwiazd´ Polarnà i oceniç jej przydatnoÊç w orientowaniu si´
w terenie,
• potrafiç przyjrzeç si´ krytycznie teoriom naukowym (geocentryczna budowa Uk∏adu S∏onecznego, usuni´cie Plutona z listy planet Uk∏adu S∏onecznego)
• przytoczyç argumenty przemawiajàce za heliocentrycznà budowà Uk∏adu s∏onecznego,
• wyszukaç w dost´pnych êród∏ach informacje o planetach Uk∏adu S∏onecznego,
• wiedzieç, jaki kszta∏t ma Ziemia i przytoczyç argumenty na poparcie swoich tez,
• wyjaÊniç znaczenie terminów: zaçmienie S∏oƒca, zaçmienie Ksi´˝yca,
• wyznaczyç kierunek pó∏nocny ró˝nymi metodami,
• potrafiç pos∏u˝yç si´ kompasem i wyjaÊniç zasad´ jego dzia∏ania,
• wykazaç doÊwiadczalnie istnienie pola magnetycznego,
• potrafiç na podstawie ró˝nych êróde∏ informacji opisaç wybrane odkrycia geograficzne i przyrodnicze oraz oceniç ich znaczenie dla cz∏owieka,
• wyznaczyç miejscowy po∏udnik geograficzny,
• odczytaç d∏ugoÊç i szerokoÊç geograficznà wybranych punktów na globusie i mapie,
• wyjaÊniç przyczyn´ istnienia dni i nocy,
• obliczyç miejscowy czas s∏oneczny,
• wyznaczyç czas strefowy na podstawie map stref czasu,
• wyjaÊniç przyczyn´ istnienia pór roku,
• byç Êwiadomy zale˝noÊci mi´dzy szerokoÊcià geograficznà a wysokoÊcià S∏oƒca,
• scharakteryzowaç oÊwietlenie Ziemi w ró˝nych porach roku na podstawie
schematu,
• wyjaÊniç zwiàzek ciÊnienia atmosferycznego z temperaturà powietrza,
• na podstawie rysunku wyjaÊniç, jak powstaje wiatr,
• umieç podaç kierunek wiania pasatów,
• wyjaÊniç, dlaczego w strefie mi´dzyzwrotnikowej i polarnej wiatry skr´cajà w kie-
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runku zachodnim,
• odczytaç z rysunku przewa˝ajàce kierunki wiatrów w poszczególnych strefach
oÊwietlenia,
• wyjaÊniç, w jaki sposób powstajà pràdy morskie,
• oceniç znaczenie pràdów morskich jako czynnika klimatycznego,
• wskazaç na mapie kontynenty, oceany i charakterystyczne elementy linii brzegowej,
• wskazaç na mapie Êwiata najwy˝sze ∏aƒcuchy górskie, niziny, wy˝yny, najwy˝szy
szczyt i najg∏´bszà depresj´,
• rozró˝niç poj´cia góry, wy˝yny i niziny,
• wyjaÊniç wp∏yw szerokoÊci geograficznej, morza, pràdów morskich, ukszta∏towania powierzchni na klimat,
• potrafiç podaç przyk∏ady oddzia∏ywaƒ czynników klimatotwórczych, korzystajàc
z mapy,
• odczytaç dane klimatyczne z map i diagramów,
• wskazaç na mapie strefy klimatyczne oraz je scharakteryzowaç,
• wyjaÊniç zwiàzek miedzy cechami klimatu a roÊlinami, zwierz´tami, ludêmi ˝yjàcymi w danej strefie krajobrazowej,
• okreÊliç wymagania organizmów hodowanych przez cz∏owieka (roÊliny doniczkowe, ogrodowe, zwierz´ta) na podstawie wiedzy o regionie ich pochodzenia,
• potrafiç zajàç stanowisko w sprawie ochrony przyrody na Êwiecie,
• wskazaç Polsk´ na mapie Europy i Êwiata,
• odczytaç dane statystyczne z tabeli i wykonaç diagram s∏upkowy,
• wskazaç na mapie pasy ukszta∏towania powierzchni Polski oraz odpowiadajàce im
krainy geograficzne,
• opisaç wybrane krainy geograficzne Polski,
• odró˝niç krajobraz przekszta∏cony przez cz∏owieka i krajobraz naturalny i podaç ich
przyk∏ady,
• opisaç jezioro, las, pole jako ekosystem,
• wymieniç zagro˝enia Êrodowiska,
• znaç formy ochrony przyrody w Polsce.
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VII. Proponowane metody
oceniania
Tradycyjne podejÊcie do edukacji bazujàce na za∏o˝eniach behawioryzmu i psychologii poznawczej, dodatkowo wsparte nurtem technologicznym opiera si´ g∏ównie
na przekonaniu, ˝e szko∏a stanowi miejsce zdobywania wiedzy naukowej, a dzi´ki znajomoÊci psychologii i zasadom pedagogicznego post´powania mo˝na usprawniç proces nauczania i uczenia si´.
Gwa∏towny rozwój wiedzy psychologicznej, a szczególnie psychologii humanistycznej, wyzwoli∏ odmienne podejÊcie do praktyki edukacyjnej. Szczególnego znaczenia
nabra∏y zasady pobudzania uczniowskiej aktywnoÊci, prze˝ywania pozytywnych uczuç,
dà˝enie do budowania siebie, brania odpowiedzialnoÊci za siebie i w∏asny rozwój.
W konsekwencji funkcja szko∏y, a co za tym idzie funkcja i przedmiot oceny uleg∏y
istotnym zmianom. Nauczyciel nie mo˝e lekcewa˝yç, czy nie zauwa˝aç wiedzy osobistej ucznia. Jest ona cz´sto na tyle atrakcyjna dla ucznia, ˝e nie przyjmuje on wiedzy,
którà poznaje na lekcjach. Wiedza ta staje si´ wiedzà na u˝ytek szkolny, wykorzystywanà wy∏àcznie w czasie kontroli i natychmiast zapominanà, przez co bezu˝ytecznà.
Wyró˝niane tradycyjnie g∏ówne funkcje oceniania (informacyjna i korekcyjna, które
dostarczajà uczniowi i nauczycielowi wiedzy o tym, co uczeƒ ju˝ wie, jakie umiej´tnoÊci
opanowa∏, a nad jakimi musi jeszcze pracowaç oraz motywacyjna, której rolà jest stymulowanie i wspieranie ucznia w podejmowaniu aktywnoÊci poznawczej i budowaniu
zaufania do w∏asnych mo˝liwoÊci uczenia si´ powinny zatem zostaç wsparte samoocenà dokonywanà na bie˝àco przez ucznia. Samorozpoznanie w∏asnej wiedzy osobistej jest diagnozowaniem. Uczeƒ, uÊwiadamiajàc sobie w∏asne, aktualne rozumienie
danego zagadnienia, z jednej strony dokonuje samooceny, z drugiej zaÊ stwarza innym uczniom okazj´ do nauczenia si´ czegoÊ.
W niniejszym programie proponuje si´ ró˝norodne metody oceniania (obok metod
tradycyjnych tak˝e ankiet´ postaw, samoocen´ czy portfolio), które w sposób kompleksowy dostarczajà uczniowi informacji o post´pach, których dokona∏. Ocenie powinny podlegaç zarówno wytwory ucznia (takie jak na przyk∏ad prace pisemne, wypowiedzi ustne, rysunki), jak i proces uczenia si´, rozwiàzywania problemów, prowadzenia obserwacji i doÊwiadczeƒ.
Metody tradycyjne to odpowiedê ustna ucznia oraz jego wypowiedzi pisemne
na ró˝nego rodzaju zadania testowe (zamkni´te i otwarte).
Samoocena b´dàca wynikiem przej´cia przez ucznia odpowiedzialnoÊci za uczenie
si´ sprzyja ciàg∏emu monitorowaniu rozwoju w∏asnych kompetencji. Wià˝e si´ z koniecznoÊcià przesuni´cia Êrodka ci´˝koÊci w sposobie myÊlenia o ocenianiu od mierzàcego wyrywkowo osiàgni´cia ku ocenianiu ciàg∏emu, dokonywanemu ustawicznie
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i pozwalajàcemu na bie˝àco zastanawiaç si´ nad sukcesami i pora˝kami we w∏asnej
pracy. Uczniowie powinni „zrozumieç, ˝e aprobata nauczyciela nie jest jedynà formà
oceny“8. Kszta∏towaniu umiej´tnoÊci samooceny sprzyja uznanie jej znaczenia zarówno przez ucznia, jak i przez nauczyciela. Zadaniem nauczyciela jest wdra˝anie ucznia
do samooceny poprzez takie dzia∏ania, jak na przyk∏ad badanie w∏asnych wytworów
(na przyk∏ad szkiców terenu, rysunków obiektów przyrodniczych), kontrola „swych post´pów poprzez zbieranie i przechowywanie wszelkich Êwiadectw“9 dokumentujàcych
podejmowane przez siebie dzia∏ania, zainteresowania czy wybory, dzielenie si´ z nauczycielem oraz innymi uczniami swoimi spostrze˝eniami i uwagami tak˝e, a mo˝e
zw∏aszcza, o pope∏nianych b∏´dach. Stanowiç one powinny êród∏o przemyÊleƒ w poszukiwaniu rozwiàzania i refleksji nad nimi (przys∏owiowe „uczenie si´ na b∏´dach”).
Jednym z narz´dzi samooceny jest portfolio. Sk∏ada si´ na nie zestaw wybranych
przez ucznia w∏asnych prac powsta∏ych w ró˝nych okresach jego aktywnoÊci poznawczej. Ich analiza mo˝e motywowaç do dalszej pracy, obrazujàc post´py i rozwój
ucznia.
Ogromnie wa˝na jest próba oceny umiej´tnoÊci praktycznych ucznia, na które sk∏ada si´ sprawnoÊç w planowaniu i wykonywaniu dzia∏aƒ prowadzàcych do:
– poznawania i prze˝ywania otaczajàcego Êwiata przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej,
– bezpiecznego wspó∏istnienia z tym Êwiatem,
– praktycznego wykorzystywania ich w codziennym ˝yciu10.
Do pomiaru przyrodniczych umiej´tnoÊci praktycznych stosujemy zadania, które
wymagajà od ucznia celowego planowania lub wykonywania dzia∏aƒ na obiektach
przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej z wykorzystaniem odpowiedniego wyposa˝enia.
Rezultatem podj´tych przez ucznia dzia∏aƒ (lub ich planowania) jest materialny wytwór (zielnik, szkic terenu, tabela pomiarów itp.). I to w∏aÊnie on najcz´Êciej jest poddawany ocenie. Praktyczne zadania testowe mogà sprawdzaç umiej´tnoÊci uczniów
bezpoÊrednio (to znaczy w warunkach wykonywania czynnoÊci to˝samych z warunkami okreÊlonymi w operacyjnym celu kszta∏cenia) lub poÊrednio (to znaczy w warunkach wykonywania czynnoÊci podobnych do warunków okreÊlonych w operacyjnym
celu kszta∏cenia i symulowanych). Sama symulacja mo˝e mieç ró˝ne nasilenie, a w zale˝noÊci od jej stopnia przedmiot oddzia∏ywaƒ staje si´ coraz bardziej umowny
(na przyk∏ad rozpoznawanie roÊlin w terenie – rozpoznawanie roÊlin na podstawie ich
ilustracji). Mo˝na wyró˝niç trzy formy przyrodniczych zadaƒ praktycznych:
– prób´ pracy obejmujàcà praktyczne dzia∏ania uczniów podejmowane bezpoÊrednio w Êrodowisku przyrodniczym lub gospodarstwie domowym; efektem dzia∏aƒ podj´tych przez ucznia jest wytwór, którym przyk∏adowo mo˝e byç: plan terenu, zielnik
z okazami roÊlin, zestaw danych z pomiarów obiektów przyrodniczych, film video z zapisem obserwacji ptaków, posi∏ek przyrzàdzony wed∏ug zasad zdrowego ˝ywienia itp.,
– zadania nisko symulowane polegajàce na planowaniu lub podejmowaniu dzia∏aƒ
w warunkach zbli˝onych do naturalnych (np. w pracowni, ale przy wykorzystaniu naturalnych obiektów przyrodniczych),

8

S. G. Paris, L. R. Ayers, Stawianie si´ refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa 1997, s. 48.
Tam˝e, s. 47.
10
Na podstawie I. Majcher, Pomiar umiej´tnoÊci przyrodniczych uczniów szko∏y podstawowej za pomocà zadaƒ praktycznych, niepublikowana rozprawa
doktorska.
9
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– zadania wysoko symulowane polegajàce na planowaniu lub podejmowaniu dzia∏aƒ w warunkach umownych (np. symulacje komputerowe, modelowanie).
Zadania symulowane mogà byç przygotowane dla ca∏ego zespo∏u uczniowskiego.
Ka˝dy z uczniów mo˝e rozwiàzaç je samodzielnie, je˝eli tylko zapewnimy mu odpowiednie wyposa˝enie (na przyk∏ad kserokopi´ fragmentu mapy). W zadaniach tego typu mo˝na zdecydowaç si´ na ocen´ procesu. Oto fragment przyk∏adowego testu:
Klasa VI planuje zwiedziç cz´Êç Szlaku Orlich Gniazd, który ciàgnie si´ od Wawelu
w Krakowie do Jasnej Góry w Cz´stochowie. W tym celu wybiera si´ na wycieczk´ rowerowà. Ca∏a klasa zaanga˝owa∏a si´ w przygotowania, ale wcià˝ nie mogà si´ zdecydowaç, co powinni zobaczyç. Przyda im si´ ka˝dy pomys∏ – spróbuj im pomóc.
Przeczytaj uwa˝nie zadania, które postawili przed sobà uczniowie i wykonaj zawarte
w nich polecenia.
Zad. 1
Oto mapa terenu, na którym ma si´ odbyç zaplanowana wycieczka. Zapoznaj si´
z nià i wykonaj podane polecenia:
1.A. Wybierz 5 obiektów (np. grupy ska∏, ruiny), które klasa powinna zobaczyç
na Szlaku Orlich Gniazd. Wypisz ich dok∏adne nazwy.
1.B. Zaplanuj tras´ wycieczki tak, aby klasa mog∏a zwiedziç wybrane przez ciebie
obiekty. Zaznacz o∏ówkiem tras´ na mapie.
1.C. Oblicz, ile czasu zajmie wycieczka przy za∏o˝eniu, ˝e uczniowie pokonajà dziennie 10 km.
Umiej´tnoÊci/czynnoÊci

Wskaêniki prawid∏owego rozwiàzania

Wybór obiektów i podanie ich konkretnych
1. Wybór 5 obiektów le˝àcych na Szlaku Orlich
nazw (nie sà uznawane obiekty typu schroniGniazd.
sko, hotel, lotnisko).
2. Narysowanie na mapie trasy umo˝liwiajàcej
zwiedzenie obiektów wybranych w punkcie 1. A.

Narysowanie trasy na mapie (tylko po drogach
– wycieczka rowerowa).

3. Obliczenie d∏ugoÊci zaplanowanej trasy.

Zsumowanie d∏ugoÊci poszczególnych odcinków narysowanej trasy zgodnie z wartoÊciami
kilometrów podanymi na mapie.

4. Zaplanowanie czasu trwania wycieczki
na podstawie d∏ugoÊci ustalonej trasy.

Obliczenie czasu trwania wycieczki zgodnie
z poleceniem w zadaniu.

W podanej tabeli zestawiono czynnoÊci, które sk∏adajà si´ na badanà umiej´tnoÊç
praktycznà oraz wskaêniki prawid∏owego rozwiàzania. Nauczyciel ustala sposób oceniania zadania, na przyk∏ad punktujàc wed∏ug przyj´tej przez siebie skali kolejne czynnoÊci.
Natomiast zadania w formie „próba pracy” sà trudniejsze do wykonania indywidualnego. Warto jednak przygotowaç je dla zespo∏u uczniów. Ocenie poddajemy wytwór.
Przyk∏adowe zadanie:
Przejdêcie do punktu 2, który oddalony jest od bazy o 25 kroków w kierunku pó∏nocnym. Oznaczcie punkt, wbijajàc w ziemi´ choràgiewk´ nr 2.
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Wykonajcie plan szkolnego podwórka zgodnie z instrukcjà zamieszczonà w karcie
pracy. Pami´tajcie o zapisaniu w karcie pracy, jakie przedmioty wykorzystaliÊcie do wykonania zadania.
Karta pracy
Obszar podwórka szkolnego, na którym b´dziecie poszukiwaç skarbu zosta∏ oznaczony choràgiewkami w czterech naro˝nikach. Narysujcie plan podwórka w odpowiedniej skali zgodnie z podanà instrukcjà.
1. Wybierzcie spoÊród siebie jednà osob´. Jej zadaniem b´dzie przejÊcie 10 kroków.
Zaznaczcie kreskà poczàtek i koniec pokonanego odcinka. Nast´pnie powtórzcie
powy˝sze czynnoÊci.
2. Zmierzcie za pomocà taÊmy mierniczej d∏ugoÊç odcinka. Podzielcie d∏ugoÊç odcinka przez liczb´ kroków. Poni˝ej zapiszcie wyniki.
IloÊç kroków: ..........; D∏ugoÊç odcinka: ..........

:

=

cm

3. Dokonajcie pomiaru d∏ugoÊci i szerokoÊci oznaczonego terenu krokami. Wyniki
zapiszcie w tabeli.
Wymiary
oznaczonego
terenu

IloÊç kroków

Wymiary
w
centymetrach

Wymiary
w metrach

Wymiary
w milimetrach

D∏ugoÊç

SzerokoÊç

4. Narysujcie plan, przyjmujàc, ˝e jedna kratka to 5 mm.

Wymiary
w skali
1 : 1000
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5. Zorientujcie plan za pomocà odpowiedniego przyrzàdu.
U˝yliÊmy _________________________________________
6. Zaznaczcie po∏o˝enie bazy i punktu 2.
W poni˝szej tabeli zestawiono czynnoÊci, które sk∏adajà si´ na badanà umiej´tnoÊç
praktycznà oraz wskaêniki prawid∏owego rozwiàzania. Nauczyciel ustala sposób
oceniania zadania, na przyk∏ad punktujàc wed∏ug przyj´tej przez siebie skali kolejne
czynnoÊci.
Umiej´tnoÊci/czynnoÊci

1.A. Wyznaczenie punktu 2 w terenie i
oznaczenie go.

Wskaêniki prawid∏owego rozwiàzania

Odmierzenie 15 metrów we wskazanym
kierunku i oznaczenie punktu balonem.

1.B. Pomiar d∏ugoÊci i szerokoÊci oznaczonego
Naniesienie danych do tabeli w karcie pracy.
terenu.
1.C. Narysowanie planu wyznaczonego terenu
Przeliczenie skali i narysowanie planu.
w skali 1 : 1000.
1.D. Wybór przyrzàdu do wyznaczania
kierunków geograficznych.

Zapisanie w karcie pracy – „kompas”.

1.E. Oznaczenie kierunków g∏ównych i
poÊrednich.

Wykonanie rysunku na planie.

1.F. Naniesienie na plan po∏o˝enia bazy.

Naniesienie na plan po∏o˝enia bazy w miejscu
przeci´cia przekàtnych.

1.G. Naniesienie na plan po∏o˝enia punktu 2.

Naniesienie na plan po∏o˝enia punktu 2
zgodnie z poleceniem w zadaniu.
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