Temat do zrealizowania z przyrody w klasie IV 14 maja 2020r.
Poznajemy rzekę.
(temat w podręczniku str. 166 - 170)
(temat będzie realizowany na dwóch jednostkach lekcyjnych:
14 maja 2020r. podręcznik str.166 do punktu – W środkowym biegu rzeka płynie
coraz wolniej na str. 168
20 maja 2020r. od punktu – W środkowym biegu rzeka płynie coraz wolniej, do końca
tematu na str. 170)
Proszę zwrócić uwagę na następujące treści w podręczniku:
1. Elementy rzeki:
a) bieg górny,
b) bieg środkowy,
c) bieg dolny.
2. Przystosowania organizmów do życia w poszczególnych odcinkach rzeki.
3. Organizmy charakterystyczne dla poszczególnych biegów rzeki.
Punkty te przepisz do zeszytu pod tematem lekcji. Nie zapomnij również o dacie na
marginesie.
Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na podanych stronach, zwracając szczególną
uwagę na punkty zapisane pod tematem.
Moje wskazówki do uczenia się tej lekcji
• Zapamiętaj, że każda rzeka ma swoje źródło, czyli miejsce skąd wypływa oraz
ujście, czyli miejsce w którym wpływa do morza, oceanu, jeziora lub innej
rzeki.
• Zobacz, że w rzece możemy wyróżnić trzy odcinki:
⁕ górny bieg rzeki,
⁕ środkowy bieg rzeki,
⁕ dolny bieg rzeki (podręcznik str. 166).
• Każdy z tych odcinków różni się:
⁕ kształtem i szerokością koryta rzecznego,
⁕ materiałem skalnym na dnie,
⁕ ilością, szybkością i temperaturą płynącej wody,
⁕ zawartością tlenu w wodzie.
• Przeczytaj, jakie warunki panują w poszczególnych odcinkach rzeki (pierwszy
punkt w podręczniku – Z biegiem rzeki zmieniają się warunki życia
organizmów – podręcznik str. 166-167).
• Zastanów się, w którym odcinku rzeki warunki do życia organizmów są
najtrudniejsze?
• Przeczytaj, jakie warunki panują w górnym biegu rzeki (podręcznik str. 167 i
168, punkt – W górnym biegu rzeka płynie bardzo szybko).

• Zobacz, jakie zwierzęta i rośliny występują w górnym biegu rzeki (zdjęcia w
podręczniku str. 167).
• Opowiedz o przystosowaniach tych organizmów do życia w górnym biegu
rzeki.
POWODZENIA MOI KOCHANI UCZNIOWIE KLASY CZWARTEJ!!!

