
Jolanta Oskwarek 

PRZYRODA 
Klasa 4b cz.7 

INFORMACJA PRZEZNACZONA NA 2 LEKCJE: 

27 MAJA 2020 (ŚRODA) 

29 MAJA 2020 (PIĄTEK) 

Witam Was Moi Drodzy Uczniowie! 

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

Ewelinę, Wiktorię, Natalkę.  

 

Zabieramy się do naszej pracy 😊 

 

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). Chciałabym go w najbliższym czasie sprawdzić.  

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

jolanta.oskwarek@interia.pl 

 

 

NASTĘPUJĄCE 3 OSOBY PROSZĘ O PRZESŁANIE ZDJĘĆ NOTATEK Z ZESZYTÓW Z 2 OSTATNICH 

LEKCJI (CZYLI LEKCJI Z DNI 20.05.2020 I 22.05.2020): 

• Nr 1 z dziennika 

• Nr 2 z dziennika 

• Nr 3 z dziennika 

Proszę o przesłanie ich do mnie do czwartku, 28.05.2020 na adres mailowy: 

jolanta.oskwarek@interia.pl 

 

 
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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LEKCJA 1 (2020-05-27, ŚRODA) TEMAT: CO TO JEST KRAJOBRAZ? 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. 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. Składniki krajobrazu: 

• ukształtowanie terenu 

• skały 

• wody 

• roślinność 

• charakterystyczne zwierzęta 

• wytwory działalności człowieka 

2. Rodzaje krajobrazów 

 
Zapamiętaj 

Każdy krajobraz ulega nieustannym zmianom pod wpływem sił przyrody i działalności człowieka. 
Ciąg dalszy na następnej stronie 

krajobraz

+ obraz

to wygląd poszczególnych obszarów Ziemi 
wyróżniających się charakterystycznymi cechami

kraj

KRAJOBRAZ

naturalny

jest niezmieniony przez 
działalność człowieka, 
występuje rzadko, np. 

bagna, najwyższe partie 
gór

kulturowy

powstaje w wyniku 
działalności człowieka

rolniczy (wiejski)

- rozproszona, niska 
zabudowa

- pola uprawne

- sady

- plantacje

- łąki

- pastwiska

miejski

- zwarta zabudowa: 
domy, zabudowania 

usługowe i 
przemysłowe

- gęsta sieć ulic

- linie kolejowe i 
tramwajowe

- parki, trawniki

przemysłowy

- przeważają fabryki, 
kopalnie, elektrownie, 

magazyny, 

- dymiące kominy



 

3. Opis krajobrazu 

By odpowiednio opisać otaczający nas krajobraz należy wymienić wszystkie jego najważniejsze 

składniki i przedstawić główne cechy tych składników. 

4. Ukształtowanie terenu tworzą rozmaite formy terenu. 

 

• dolina jest to podłużne zagłębienie terenu, w którym często płynie rzeka 

• kotlina jest to zagłębienie terenu o owalnym kształcie ze wszystkich stron otoczone górami 

Jeżeli masz możliwość, obejrzyj krótki filmik: „Mój Krajobraz - współtworzę i chronię” 

https://youtu.be/p_CnpUh4KoY 
Ciąg dalszy na następnej stronie 

  

FORMY TERENU

wypukłe 
(wzniesienia)

- pagórki

- wzgórza

- góry

płaskie

- równiny 

wklęsłe

- doliny

- kotliny

- depresje

- wąwozy

https://youtu.be/p_CnpUh4KoY


LEKCJA 2 (2020-05-29, PIĄTEK) TEMAT: KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY – DAWNIEJ I OBECNIE 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Przeczytaj z podręcznika rozdział „Krajobraz najbliższej okolicy – dawniej i obecnie” 

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. Do źródeł informacji o tym, jak wyglądała twoja okolica w przeszłości należą: 

• opowieści dziadków i rodziców 

• stare fotografie 

• pocztówki 

• plany 

• mapy 

2. Formy ochrony przyrody 

 
Na obszarze objętym ochroną ścisłą człowiek nie prowadzi żadnej działalności (przyroda rządzi się sama). 

Na obszarze objętym ochroną czynną człowiek wspiera przyrodę, aby zachować jej cechy (np. zwalcza 

szkodniki, kosi łąki). 

 

Podsumowanie 

Jeżeli masz możliwość, obejrzyj krótkie filmiki: 

• Polskie Parki Narodowe - Po co istnieją? https://youtu.be/5rJFs-Osdhk 

• Polskie Parki Narodowe - Dobre maniery https://youtu.be/SBjZVOMQprA 

 

Zadanie:  

Opisz krajobraz, który występuje w twoim miejscu zamieszkania, uwzględnij jak najwięcej składników.  

Przedstaw jedną zmianę, która zaszła w tym krajobrazie w ciągu ostatniego czasu. 

Nie odsyłaj do mnie. Poproszę o to wybrane osoby 5.06.2020 (piątek). 
Pomoce do lekcji przygotowywane z wykorzystaniem materiałów wydawnictwa „Wiking” i „Nowa Era” 

 

Formy 
ochrony 
przyrody

rezerwaty przyrody - obejmują 
mały teren, chronią całą 

przyrodę

parki krajobrazowe - obejmują 
duży teren, można w nich 

prowadzić działalność 
gospodarczą (uprawa roślin, 

hodowla bydła) pod 
warunkiem, że nie szkodzi się 

przyrodzie

parki narodowe - obejmują 
obszar powyżej 1000 hektarów, 

służą ochronie przyrody i 
krajobrazu pomniki przyrody to 

pojedyncze obiekty przyrody 
ożywionej (np. drzewo) lub 
nieożywionej (np. okazałe 

głazy, skały, jaskinie, 
wodospady)

ochrona garunkowa grzybów, 
roślin i zwierząt

https://youtu.be/5rJFs-Osdhk
https://youtu.be/SBjZVOMQprA

