
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

20-24.04.2020r., 6h., lekcyjnych 

Temat: Skarby Ziemi 

- Czym jest Ziemia; 

- Skarby Ziemi; 

- Kamienny skarb; 

- Ochrona Ziemi; 

- jak możemy chronić Ziemię; 

- Utrwalanie pojęć matematycznych - cyfra 9, figury geometryczne – koło; 

Moi drodzy na zajęciach w tym tygodniu rozpoczęliśmy omawianie tematu o 

naszej Planecie Ziemi oraz  jakie skarby kryje nasza planeta Ziemia, na której 

mieszkamy.  

Wspólnie spróbujemy dowiedzieć się więcej na ten ciekawy temat; 

Zapraszam !!!!! 

KLIKAJĄC W ,,SPACER” – OBEJRZYMY 

WIRTUALNIE PARKI NARODOWE W STANACH 

ZJEDNOCZONYCH  

 

 

 

 

 



 

Na Ziemi jest mnóstwo pięknych, niepowtarzalnych i 

urokliwych miejsc – takich, które chcielibyśmy 

zobaczyć, jednak często na podróż nie pozwalają 

nam finanse, brak czasu lub po prostu odległość, 

która dzieli nas od atrakcji. 

 

POMIMO TO WYBIERZEMY SIĘ NA SPACER 

 

 

 

 



Park Narodowy Yellowstone – spacer 

Na terytorium stanów Wyoming, Montana i Idaho znajdziemy Park 
Narodowy Yellowstone – najstarszy park narodowy na świecie. Na 
jego terenie znajdują się słynne gejzery Old Faithful i Steamboat, 
tęczowe gorące źródła Grand Prismatic Spring, jezioro Yellowstone, 
wulkany błotne, fumarole Roaring Mountain i wodospady 
Firehole i Yellowstone. 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/@44.72830818,-110.70130818,2294.71289062a,0d,60y,25.52635092h,84.59859419t,0r/data=CjASLhIgMjY1ZWFhYmEyZWQ0MTFlOTg3OGQ0NWEzN2RiYmYzMTEiCmdjc19pdGluXzE


Park Narodowy Acadia – spacer 

Park Narodowy Acadia jest jednym z mniejszych parków narodowych 
USA, ale to nie znaczy, że jest mniej malowniczy. Położony jest na 
wybrzeżu  stanu Maine, ale jego główna część znajduje się na wyspie 
Mount Desert u wybrzeża stanu. Nazwa parku pochodzi z XVI wieku i 
przypisywana jest włoskiemu odkrywcy, Giovanniemu Verrazano, 
bowiem linia brzegowa wyspy przywoływała mu na myśl wybrzeże 
Grecji – stąd też grecka nazwa Acadia. 
Park słynie z dzikiej przyrody i latarni morskich, bez których żegluga 
wśród skalistych wysepek byłaby wręcz niemożliwa. Znajdziecie tu 
urocze jeziora, zatoczki, plaże, a nad wyspą dominuje  liczące 466 
metrów wzgórze o nazwie Cadillack – największe wzniesienie 
nad  Oceanem Atlantyckim na północ od Brazylii. 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/@44.3498172,-68.1913585,251.84929741a,0d,60y,218.33090002h,91.16775869t,0r/data=CjASLhIgNTI3MGUwMzgyZWQ4MTFlOThmMWM0N2VkNWZmY2M1NDAiCmdjc19pdGluXzEiMAosQUYxUWlwTUgzdlh1d3ZneU04RHZya2oxRGFUMmY4NHJIQklJY2J0aUVuM0UQBQ


Park Narodowy Arches – spacer po krainie skalnych 

łuków 

To park narodowy położony we wschodniej części stanu Utah i jest 
jednym z najbardziej gorących, suchych oraz pozbawionych 
roślinności terenów w Stanach. O jego wyjątkowości decydują 
niesamowite formacje skalne – jest tam ponad dwa tysiące skalnych 
łuków! Do tego dochodzą skalne okna, ostańce, iglice i inne 
niesamowite kształty, a wszystkie w intensywnym pomarańczowym 
kolorze. 
Najbardziej znany łuk w Parku Narodowym Arches – Delikatny Łuk 
(Delicate Arch) stał się on symbolem stanu Utah, zobaczyć go można 
na przykład na tablicach rejestracyjnych samochodów z tego stanu. 

 

 

 

PODOBAŁA SIĘ WAM WYCIECZKA – ZOBACZYLISMY ILE PIĘKNYCH 

SKARBÓW KRYJE W SOBIE PLANETA ZIEMIA 

https://earth.google.com/web/data=CjASLhIgNzk2NzkwNWUyZWQ1MTFlOWE0ZmY0NWEzN2RiYmYzMTEiCmdjc19pdGluXzE
https://earth.google.com/web/data=CjASLhIgNzk2NzkwNWUyZWQ1MTFlOWE0ZmY0NWEzN2RiYmYzMTEiCmdjc19pdGluXzE


Często zadajemy sobie pytanie – jak dbać o naszą Ziemię? 

Spróbujemy sobie wspólnie odpowiedzieć na to pytanie 

A może już wiecie? 

Jak dbać o Ziemię 

Zapraszam na film 

https://www.youtube.com/watch?v=5V7bmm3yQ9A 

oraz na bajkę edukacyjną – ekologiczny dom 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

zaśpiewajmy piosenkę – Dbaj o Ziemię 

https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4  

 

Po obejrzeniu filmu, bajki oraz zaśpiewaniu piosenki wszystko już wiemy na 

temat jak dbać o Ziemię, jej czystość, jak segregować śmieci i jak 

wykorzystywać energię. 

Jesteście już prawdziwymi ekologami!!!! 

A na podsumowanie ciekawe karty pracy i wykonajcie zielone piękne drzewo 

instrukcja poniżej. 

Moi drodzy, mam nadzieję, że ta obszerna lekcja była dla was ciekawa i 

interesująca. 

Życzę miłego oglądania, a wykonane przez was pracę przysyłajcie na mój adres 

e-mail, Messenger, sms. 

Pozdrawiam cieplutko 

Wasza pani Ania G. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5V7bmm3yQ9A
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,Dzień Ziemi” – Drzewo kompozycyjne z papierowych kół techniką origami. 

Moi Drodzy, jak zrobić drzewo, i jakie potrzebne będą materiały: 

Tak więc: 

Z kolorowych kartek papieru wycinanie kół różnej wielkości, składanie kółek na 

połowę, układanie kompozycji, przyklejanie kolejnych elementów kompozycji 

na kartkę, ewentualne dorysowywanie elementów. 

Oto kilka ciekawych pomysłów 

 

Życzę miłej pracy oraz ciekawych efektów końcowych Waszych prac 

Zachęcam również do rozwijania swojej kreatywności i swoich pomysłów. 

A prace, które wykonacie przyślijcie proszę na mój adres e-mail 

anna267407@wp.pl  

Powodzenia 

Anna Goleń  

 

mailto:anna267407@wp.pl

