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Drodzy Uczniowie, 

zachęcam Was do nowej aktywności przyrodniczej. 

  

Lekcja 2 

Temat : Krajobraz wczoraj i dziś. 

 

Cel : Przypomnę sobie pojęcie krajobraz oraz nauczę się dostrzegać, jakie zmiany zaszły w 

krajobrazie najbliższej okolicy. 

Opis – na tej lekcji dowiecie się w jaki sposób człowiek od wieków przekształca krajobraz. 

Zadania do wykonania 

 Przeczytajcie tekst z podręcznika s.151 – 154. 

 Zapiszcie w zeszytach temat, cel lekcji oraz przepiszcie notatkę zamieszczoną poniżej. 

 1. Największe zmiany w krajobrazie zaszły od czasu, gdy nastąpił gwałtowny rozwój 

przemysłu. 

 2. Źródła informacji o tym, jak wyglądała okolica w przeszłości, to między innymi opowieści 

dziadków i rodziców oraz stare fotografie, pocztówki, plany i mapy. 

 3. Nazwy miejscowości pochodzą miedzy innymi od: położenia geograficznego, nazwiska 

założyciela, zawodu uprawianego niegdyś przez mieszkańców lub dni targowych w tygodniu. 

 4. Na obszarach zniszczonych przez człowieka możliwa jest rekultywacja, czyli odnowienie 

elementów krajobrazu. 

 W zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćw. 1, 2 s.94. 

Materiały : podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

Praca domowa (do sprawdzenia) 

Napisz w zeszycie, zrób zdjęcie ( wyraźne ) i wyślij mailem do nauczyciela na adres 

elzbieta.posnik@onet.pl 

Podaj dwa przykłady zmian w krajobrazie najbliższej okolicy. Jaki mają one wpływ na 

wygląd twojej okolicy ? 

Dowiedz się więcej 

 http://joannawieczorek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Krajobraz-wczoraj-i-dzi%C5%9B_a-

2.pdf 
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Lekcja 3 

Temat : Obszary i obiekty chronione. 

 

Cel : Poznam formy ochrony przyrody w Polsce. 

Opis lekcji – lekcja dotyczy ochrony obszarów cennych przyrodniczo, dowiecie się, jakie są 

obiekty i obszary chronione w Polsce. 

Zadania do wykonania 

 Przeczytajcie tekst z podręcznika s.155 – 158. 

 Przepiszcie do zeszytu temat i cel lekcji oraz poniższą notatkę. 

Rodzaje obszarów i obiektów chronionych : 

- parki narodowe, 

- rezerwaty przyrody, 

- parki krajobrazowe, 

- pomniki przyrody. 

 Na podstawie przeczytanego w podręczniku tekstu wyjaśnijcie w zeszycie, na czym 

polegają całkowita i czynna ochrona danego obszaru. 

 W zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćw. 1 s. 96. 

Materiały : podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

Dowiedz się więcej 

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/DPjHm6d1y 

Powodzenia ! 
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