
PRZYRODA - klasa 4a - czwartek, 7 maja 
 
Dzień dobry :) 
Dzisiaj poznasz układ umożliwiający wydawanie na świat potomstwa, czyli układ rozrodczy. 
 
To, co zapisałam pochyłą czcionką, to mój komentarz. Ty pisz to, co jest napisane zwykłą czcionką 
(niepochyloną). 
 
Zapisz więc w zeszycie temat lekcji: Układ rozrodczy człowieka. 
 
Ciało kobiety różni się od ciała mężczyzny. Różnice dotyczą zarówno wyglądu zewnętrznego, jak i budowy 
narządów rozrodczych.  
Cały temat opisany jest w podręczniku, na stronach 104 - 107- przeczytaj cały tekst i obejrzyj wszystkie 
rysunki. 
Zwróć uwagę na: 
- budowę żeńskiego układu rozrodczego oraz funkcje wszystkich jego narządów, 
- budowę męskiego układu rozrodczego oraz funkcje wszystkich jego narządów, 
- wygląd komórki jajowej i plemnika 
- co to jest ciąża i jak przebiega 
- jak dbać o układ rozrodczy. 
 
Gdy już wszystko przeczytałeś/-aś, dla utrwalenia obejrzyj filmy, przedstawiające budowę narządów 
rozrodczych: 
- żeńskiego: http://scholaris.pl/resources/run/id/47931 
- męskiego: http://scholaris.pl/resources/run/id/47930 
 
Przepisz notatkę z ramki. Możesz też wydrukować ją i wkleić do zeszytu. 
 
Notatka do zeszytu: 
1. Układ rozrodczy odpowiedzialny jest za wydawanie na świat potomstwa. 
2. Budowa żeńskiego układu rozrodczego (u kobiety): 

a) jajniki (dwa) - tu wytwarzane są żeńskie komórki rozrodcze - komórki 
jajowe (powstaje jedna na miesiąc - w jednym z jajników), 

b) jajowód (dwa) - tu komórka jajowa łączy się z komórką męską - 
plemnikiem (to zapłodnienie), 

c) macica - tu rośnie i rozwija się  nowy organizm, 
d) pochwa - przewód, którym na świat wychodzi dziecko. 

3. Budowa męskiego układu rozrodczego: 
1. jądra (dwa) - znajdują się poza wnętrzem organizmu, w worku 

mosznowym; to produkowane są męskie komórki rozrodcze - plemniki, 

2. nasieniowody (dwa) - tędy plemniki wędrują na zewnątrz, 
3. prącie (członek) - wprowadza plemniki do narządów rozrodczych 

kobiety. W środku znajduje się cewka moczowa, która wyprowadza 
plemniki na zewnątrz. 

4. Komórki rozrodcze: 
a) żeńska - komórka jajowa - duża, okrągła, nieruchoma, 
b) męska - plemnik - mały, bardzo ruchliwy, ma główkę i witkę. 

5. Ciąża - rozwój nowego organizmu w macicy 
- trwa 9 miesięcy 
- rozpoczyna się zapłodnieniem, a kończy porodem. 

 
Zadanie domowe - to ćwiczenie jest dla Ciebie, nie wysyłaj go! 
Zeszyt ćwiczeń, str. 67, ćw. 4.  
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