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Nasze ciało 
  
  

 

Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka oraz troski o
zdrowie.

-Poznawanie budowy i funkcji części ciała oraz narządów wewnętrznych ludzkiego organizmu; 
-Prowadzenie obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem TIK; 
-Eksperymentowanie i doświadczanie.  

2. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA CYFROWE:   
Aplikacja: The Human Body by Tinybop- iOS, Android 
   

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
   
   

The Human Body by Tinybop 

 
2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń: 
4) dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia; 
13) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 
cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem 
pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety; 
15) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii wżyciu 
człowieka. 
Przyroda klasy IV- VI 
IV Ja i moje ciało. Uczeń: 
1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, 
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje 
ich podstawowe funkcje; 
2. wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące 
organizm człowieka oraz narządy zmysłów; 

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, 
urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 
1)posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym 
oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; 
2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z 
efektami pracy z oprogramowaniem; 

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 
1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w 
różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego 
zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; 
2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w 
sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej 
wypowiedzi; 
5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania 
się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę. 
2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 
2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych 
nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia; 
3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy 
związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy 
wydarzeniem kulturalnym; 
7) dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, 
wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy; 

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech 
wielkościowych. Uczeń: 
1)określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i 

w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz 
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