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Poznaję przyrodę

- obserwacja
- doświadczenie
- eksperyment

Znam przyrządy
do jej badania

Wiem jak bezpiecznie
obserwować i doświadczać

Używam swoich zmysłów
do obserwacji

Znam źródła wiedzy 
o przyrodzie

Znam się
na pogodzie

- czym jest pogoda?

Znam rodzaje opadów 
i osadów oraz ich stany 

skupienia

Znam składniki pogody, 
mierzę je odpowiednimi 

przyrządami

Znam zjawiska pogodowe 
i ich następstwa (burza, 
tęcza, deszcz nawalny, 

huragan, zawieja śnieżna)

Znam zasady zachowania 
się podczas burzy, 

huraganu, zawiei śnieżnej

Obserwuję, zapisuję
i analizuję pogodę
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Orientuję się
w terenie

 
- główne kierunki świata

- widnokrąg

Znam sposoby znajdowania 
kierunków świata w terenie

Pracuję z mapami i 
planami, tworzę je i znam 

między nimi różnice

Wyznaczam kierunki świata 
za pomocą gnomonu

Wyznaczam kierunki świata 
za pomocą kompasuWiem, o czym mówi 

wysokość słońca nad 
widnokręgiem w ciągu dnia 

i roku
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Znam swoje 
otoczenie

Rozróżniam substancje 
kruche, plastyczne 
i sprężyste oraz ich 

zastosowanie

Znam się na zdrowym stylu 
życia

Znam rodzaje wypoczynku 
i zasady bezpiecznego 

wypoczynku

Wiem jak czynniki 
chorobotwórcze wnikają 

do mojego organizmu i jak 
temu zapobiegać

Wiem czym są substancje 
szkodliwe i jak je oznaczamy

Znam rodzaje uzależnień

Znajduję oznaczenia 
substancji szkodliwych na 

opakowaniach produktów

Znam rośliny trujące, 
jadowite i niebezpieczne 

zwierzęta

Wiem jak się zachować
i udzielić pierwszej pomocy 
przy ukąszeniu, ugryzieniu
i spożyciu trującej rośliny

Umiem opatrywać urazy 
skóry
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Przyroda
wokół mnie

Rozróżniam elementy 
przyrody ożywionej

i nieożywionej

Rozróżniam wody
stojące i płynące,

naturalne i sztuczne

Omawiam ukształtowanie 
powierzchni w okolicy

Znam czynniki warunkujące 
życie na lądzie

i przystosowania do niego

Rozróżniam organizmy 
samożywne i cudzożywne, 
różnice w ich odżywianiu

i przystosowanie się

Wskazuję składniki 
środowiska 

antropogenicznego 
(przekształconego przez 
człowieka) i ich funkcje

Znam warunki życia
w wodzie i przystosowania

Nazywam warstwy lasu

Znam rośliny i zwierzęta
w poszczególnych 

warstwach

Rozróżniam grzyby jadalne
i trujące

Znam organizmy żyjące
w wodzie

Znam organizmy żyjące
w mojej okolicy

Znam organizmy żyjące na 
łąkach i polach uprawnych 

i ich znaczenie

Znam warunki abiotyczne
(przyrody nieożywionej)

w warstwach lasu

Znam zasady zachowania 
się w lesie

Znam pochodzenie nazwy 
mojej miejscowości

Potrafię scharakteryzować 
obraz mojej okolicy

Wiem jak zmieniało się 
zagospodarowanie terenu 

w mojej okolicy

Znam zależności 
między środowiskiem 

przyrodniczym i 
antropogenicznym

Znam obszary chronione, 
pomniki przyrody i zabytki

w mojej okolicy oraz 
rozumiem dlaczego je 

chronimy
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Znam swoje ciało

Umiem pokazać układ 
kostny i znam jego funkcje

Umiem pokazać układ 
pokarmowy i znam jego 

funkcje

Umiem pokazać układ 
oddechowy i znam jego 

funkcje

Umiem pokazać układ 
krwionośny i znam jego 

funkcje

Umiem pokazać układ 
nerwowy i znam jego 

funkcje

Umiem pokazać układ 
rozrodczy i znam jego 

funkcje

Wskazuję narządy
w układach

Wiem jak chronić swój 
wzrok i słuch

Znam zmiany podczas 
dojrzewania

Dbam o swoje ciało
i otoczenie


