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ZMIANY PROGRAMOWE  
W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
przyroda 

 



Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
Szkoła podstawowa  

Przyroda 
 

Autorzy: 
Blandyna Zajdler, Ewa Kłos 



 

Ogólne założenia zmian:  

 

  stopniowe wprowadzanie uczniów w kształcenie 

geograficzne i biologiczne poprzez obserwacje, 

 

  eksperymenty, doświadczenia oraz komunikowanie 

się; poznawanie środowiska najbliższej okolicy  

i zaciekawienie uczniów otaczającą ich przyrodą; 

 

   samodzielne badanie przez uczniów otaczającej ich 

rzeczywistości poprzez prowadzenie obserwacji oraz 

pomiarów z wykorzystaniem przyrządów i map; 



   rozpoznawanie i nazywanie najczęściej 

występujących w najbliższej okolicy organizmów 

oraz dostrzeganie zależności między nimi;  

 

   poznanie pojęć, takich jak: szkic, plan, mapa;  

 

   kształtowanie umiejętności w zakresie 

obserwacji bezpośredniej w terenie, a także 

obserwacji pośredniej – przy wykorzystaniu 

obrazów realistycznych i symbolicznych; 
 

 



 

   kształtowanie umiejętności dokumentowania 

prowadzonych badań i obserwacji;  

 

   kształtowanie umiejętności katalogowania 

obiektów i zjawisk;  

 

   kształtowanie umiejętności prezentacji efektów 

swojej pracy, wyrażania swojego zdania na dany 

temat oraz prowadzenia dyskusji;  
 



 

   kształtowanie umiejętności analizy materiałów 

ilustracyjnych: map, plansz, fotografii, atlasów  

do rozpoznawania roślin, zwierząt czy grzybów,  

a także zielników;  

 

   kształtowanie umiejętności pracy z prostymi 

materiałami tekstowymi – zawartymi  

w podręczniku i tekstami popularnonaukowymi; 
 



   kształtowanie umiejętności orientacji w terenie 

poprzez posługiwanie się planem i mapą;  

 

   kształtowanie właściwych postaw wobec 

otaczającej przyrody, własnego bezpieczeństwa, 

zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa, zdrowia  

i życia innych;  

 

   kształtowanie postawy badawczej.  
 



 

Zakres tematyczny obowiązujący w 4 klasie szkoły podstawowej  

 

Podstawa programowa –  

„Treści kształcenia – wymagania szczegółowe” 7 działów  

I. Sposoby poznawania przyrody  

II.  Orientacja w terenie  

III.  Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody  

IV.  Ja i moje ciało  

V.  Ja i moje otoczenie  

VI.  Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy  

VII.  Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy 

szkoły  

 



 

Porównanie dotychczas obowiązującej podstawy 

z nową podstawą programową  

 
Klasy i liczba godzin  





Nowe zagadnienia w podstawie programowej  

 

Dział VII.  

Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej 

okolicy szkoły:  

 

Uczeń poznaje składniki środowiska antropogenicznego 

najbliższej okolicy swojej szkoły i miejsca 

zamieszkania. Określa funkcje składników środowiska 

antropogenicznego w najbliższej okolicy. Ocenia 

zmiany zagospodarowania terenu wpływające na 

wygląd krajobrazu antropogenicznego najbliższej 

okolicy swojego zamieszkania.  



 

Zaleca się uwzględnianie w planowaniu lekcji 

następujących czynności ucznia:  
 

I. Sposoby poznawania przyrody:  

 

   posługuje się przyrządami stosowanymi  

w poznawaniu przyrody podczas prowadzonych 

pomiarów, obserwacji i doświadczeń;  

 

   przeprowadza samodzielnie i przy pomocy 

nauczyciela obserwacje i doświadczenia przyrodnicze; 

 

   korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.  
 



 

II. Orientacja w terenie:  

   wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu  

oraz kierunek północny za pomocą gnomonu i wskazuje  

je w terenie;  

 

   wskazuje w terenie oraz na schemacie miejsca 

wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia  

i w różnych porach roku;  

 

   rysuje plan różnych przedmiotów;  

 

   wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły;  

 

   korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas 

planowania wycieczki.  

 



 

III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:  

 

   odczytuje wartości pomiaru składników pogody, 

stosując właściwe jednostki;  

 

   prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje 

i analizuje ich wyniki oraz dostrzega zależności 

między nimi;  

 

   opisuje i porównuje cechy pogody w różnych 

porach roku.  



 

IV. Ja i moje ciało:  

 

   wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele 

główne narządy budujące organizm człowieka;  

 

   wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele 

narządy zmysłów;  

 

   bada współdziałanie zmysłów smaku i węchu.  

 



 

V. Ja i moje otoczenie:  

 

   prezentuje podstawowe zasady opatrywania 

uszkodzeń skóry;  

   odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji 

szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, 

żrących i wybuchowych oraz wyjaśnia ich znaczenie;  

   wskazuje przedmioty wykonane z różnych 

substancji w najbliższym otoczeniu i określa ich 

właściwości;  

   rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite  

i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia.  
 



 

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy: 

 

   tworzy model pagórka i doliny rzecznej  

oraz wskazuje ich elementy;  

 

   rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy 

występujące w najbliższej okolicy;  

 

   rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie; 

 

   obserwuje na okazie naturalnym przystosowania 

ryby do życia w wodzie. 



 

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz 

najbliższej okolicy szkoły:  

 

   wskazuje w terenie składniki środowiska 

antropogenicznego oraz ocenia ich wygląd;  

 

   opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy,  

np. na podstawie opowiadań i rodzinnych, starych 

fotografii;  

 

   wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miejscowości;  

 

   ocenia krajobraz najbliżej okolicy pod względem jego 

piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  
 



 

Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli  

 

Analizując treści nowej podstawy programowej dla 

przedmiotu przyroda w szkole podstawowej w klasie 4, 

zauważamy, że obszarem poznania ucznia jest:  

 

   najbliższe otoczenie i jego środowisko (zarówno 

naturalne, jak i antropogeniczne);  

   bezpieczne zachowania w środowisku w przypadku 

kontaktu z organizmami oraz substancjami zagrażającymi 

życiu i zdrowiu;  

   ogólna budowa ciała oraz zasady higieny, które nie 

występują w podstawie programowej edukacji 

wczesnoszkolnej w klasach 1–3.  
 



 

Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli  

 

W nowej podstawie programowej w „Warunkach  

i sposobie realizacji” zapisano:  

 

Większość proponowanych aktywności ucznia 

wymaga wyjścia z budynku szkolnego, lecz nie muszą 

to być dalekie wycieczki, wystarczy np. wyjście na 

boisko szkolne, drogę przed szkołą lub do parku.  



Dziękuję za uwagę! 

Opracowała: Urszula Szymańska MODN 


