
Przyroda     klasa 4 

 

Data: 30.03.2020r.  

 

Temat lekcji: Przyroda ożywiona i nieożywiona. Rodzaje skał. 

 

Cel główny: Poznam ożywione i nieożywione składniki przyrody. Poznam rodzaje skał i 
surowców mineralnych. 

 

Kryteria sukcesu: (na co będę zwracała/ał uwagę, czyli nacobezu): 

1. Wyjaśniam znaczenie pojęcia przyroda.  

2. Wymieniam  składniki przyrody ożywionej  nieożywionej niezbędne do życia. 

3. Podaję nazwy  skał  oraz przykłady skał litych, zwięzłych i luźnych. 
4. Wymieniam różne rodzaje surowców mineralnych. 

 

1. PRZYRODA - to ożywione i nieożywione składniki przyrody, ściśle ze sobą 
powiązane, czyli przyroda otacza nas ze wszystkich stron. 

 

2. Składniki przyrody 

 

 

 

 

 



3. Skały występują wokół nas. Z nich zbudowana jest Ziemia. Wszystkie skały 

powstały w sposób naturalny i są nieożywionymi składnikami przyrody, 
utworzonymi z substancji zwanych minerałami. 

 

4. Rodzaje skał 
 

 

 

5. Surowce mineralne są to skały, które są wykorzystywane w gospodarce. 

 

 



Zadania do samodzielnej pracy. 

 

Witajcie dzieci. Poniżej macie kilka zadań do tematu o skałach. 

Rozwiążcie  je proszę i odeślijcie na mojego maila:  

dotczyk7@gmail.com . 

 

ZADANIE 1. Zosia, Wojtek i Marysia badali właściwości różnych skał. Każde z nich 

dostało siedem różnych fragmentów skał.  

Wykreśl nazwy tych skał, które nie pasują do swojej grupy. 

 

 
 

 

ZADANIE 2. Przeczytaj opisy i określ, o której grupie skał – skały lite, skały zwięzłe 

czy skały luźne – mówią dzieci? Wpisz w ramki odpowiednie numery z punktu. 

 

 

 

 

 

1. Skały luźne:  granit, glina, piasek, wapień, less, żwir, piaskowiec 

2. Skały lite: granit, glina, piasek, wapień, less, żwir, piaskowiec 

3. Skały zwięzłe: granit, glina, piasek, wapień, less, żwir, piaskowiec 

mailto:dotczyk7@gmail.com


ZADANIE 3. Rozpoznaj  i podpisz skały przedstawione na ilustracjach. 

 

 

 

Imię i nazisko

Drodzy Uczniowie! Ten materiał został edytowany,

więc nie musicie go drukować, możecie pisać w
miejscach do tego wyznaczonych, czyli tam 
gdzie macie umieścić swoje odpowiedzi.
Po uzupełnieniu odsyłacie do mnie na pocztę mail 
z gotową pracą domową. W razie pytań jestem do
dyspozycji na messenger. Oprócz tych trzech zadań 
proszę zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń (temat 35).
Zeszyty ćwiczeń sprawdzę już w szkole. Pozdrawiam.
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