
Jolanta Oskwarek 

PRZYRODA 
Klasa 4b cz.9 

INFORMACJA PRZEZNACZONA NA 1 LEKCJĘ: 

10 CZERWCA 2020 (ŚRODA) 

Witam Was Moi Drodzy Uczniowie! 

Witam Sebastiana, Przemka, Kacpra, Antka, Adama, Józka, Gabrysię, Łukasza, Karola, Madzię, Nikolę, 

Ewelinę, Wiktorię, Natalkę.  

 

Kontynuujemy naszą wędrówkę po ludzkim ciele.  
Dziś układ pokarmowy. 

Zapraszam       
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

• Wysyłaj do mnie tylko te materiały, o które wyraźnie proszę i tylko jeden raz 

• Wykonuj prace samodzielnie 

• Ucz się systematycznie każdej lekcji, żeby nie zrobiły Ci się zaległości 

• Powtarzaj przerobiony materiał, żeby go utrwalić. 

• Pamiętaj, żeby uzupełniać zeszyt (notatki, schematy).  

• W razie jakichś pytań śmiało pisz do mnie. Przypominam mój adres mailowy: 

jolanta.oskwarek@interia.pl 

 

 

 
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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LEKCJA 1 (2020-06-10, ŚRODA) TEMAT: UKŁAD POKARMOWY CZŁOWIEKA 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Przeczytaj z podręcznika: „Układ pokarmowy człowieka” str. 137-139. Czytaj uważnie i zwróć uwagę 

na rysunki. 

3. Zapoznaj się z poniższą notatką, a następnie przepisz ją w całości do zeszytu i postaraj się jak najwięcej 

zapamiętać (NIE odsyłaj jej do mnie) 

NOTATKA 

1. Zadania układu pokarmowego 

• pobieranie pokarmu 

• rozdrabnianie pokarmu 

• trawienie pokarmu 

• wchłanianie strawionego pokarmu 

• usuwanie niestrawionych resztek 

2. Budowa układu pokarmowego 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 

Układ pokarmowy

przewód pokarmowy

jama ustna

gardło

przełyk

żołądek

jelito cienkie (pierwszy 
odcinek to dwunastnica)

jelito grube

odbyt

gruczoły

ślinianki

wątroba

trzustka



Jeśli masz możliwość, wydrukuj poniższy rysunek, wklej do zeszytu. Jeśli nie możesz wydrukować, 

spróbuj narysować i podpisz. 

  

 

jama ustna
(pobieranie pokarmu)

przełyk

żołądek

jelito grube
(formowanie kału)

wątroba
(wytwarza żółć)

jelito cienkie
(trawienie, wchłanianie)

gardło

odbyt

 

  

Ciąg dalszy na następnej stronie 

  



3. Odżywianie jest to dostarczanie strawionego pokarmu do wszystkich komórek ciała. 

4. Trawienie jest to przeróbka składników pokarmowych w łatwo przyswajalne drobiny. Obejmuje ono  

działanie mechaniczne i chemiczne. W trawieniu biorą udział enzymy trawienne. 

5. Wydalanie jest to usuwanie z organizmu niestrawionych resztek pokarmu w postaci kału. 

6. Składniki pokarmowe 

 

Koniec notatki       

 

Składniki 
pokarmowe

budują nowe 
komórki

białka

sole 
minieralne

regulują pracę 
organizmu

sole 
mineralne

witaminy

dostarczają 
energii

cukry

tłuszcze

woda


