
Witam! 

Dziś zajmiemy się kolejnym tematem, ukształtowaniem terenu.  

02.04.2020 

Temat: Ukształtowanie terenu. 

Pamiętacie z poprzedniej lekcji, że jednym z elementów krajobrazu jest ukształtowanie terenu. Jak 

sami dobrze wiecie ukształtowanie może byd różne: są zagłebienia, są wzniesienia, każdą z tych form 

na pewno nie raz widzieliście. 

Poniższą notatkę, przepiszcie do zeszytu. 

 

Formy terenu: 

-wypukłe- są to wzniesienia na danym obszarze 

 

-wklęsłe-są to zagłebienia w terenie 

 

-równiny 

 

 

Teraz zajmiemy sie rodzajami form terenu: 

Wśód form wypukłych wyróżniamy: 

-pagórek-to niewielkie wznisienie terenu, którego wysokośd od podstawy do sczytu nie przekracza 

kilkunastu metrów 

-wzgórze-jego wysokośd wynosi od kilkunastu do 300 m. 



-góra-wzniesienie, którego wysokośd od podnóża do szytu jest większa niż 300 m. 

Budowę wziesienia macie w podreczniku na str. 141, bardzo proszę, żebyście się z tym zapoznali. 

TERAZ WYKONAJ ZADANIE 5 STR. 89(zeszyt dwiczeo) 

 

Przchodzimy do form wklęsłych. 

Wśród form wklęsłych wyróżniamy: 

-doliny-to podłużne obniżenie terenu, dnem doliny naczęścieł płynie rzeka, potok, strumieo. 

Budowę doliny macie w podręczniku na stronie 142. 

-kotliny- to rozległe, nieregularne obniżenie terenu otoczone ze wszystkich stron wzniesieniami. 

 

 

 

 

 

KOTLINA      DOLINA 

 

Równiny-jest to rozległy płaski, lub lekko poładowany teren 

 

 

Praca domowa  

Zadania w zeszycie dwiczeo: dw. 1, 2 str. 88, 4 str.89 
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Kolejny nasz temat dotyczy poznawania skał. 

03.04.2020 

Temat: Czy wszystkie skały są twarde? 

Cały temat omówiłam Wam w prezentacji, która jest dostępna na stronie szkoły pod nazwą: 

klasaIVaskaly3003 

 

Poniżej macie link do filmiku w jaki sposób powstaje gleba. 

https://www.bing.com/videos/search?q=jak+powstaje+gleba+film&view=detail&mid=905D834D266

DD46837BE905D834D266DD46837BE&FORM=VIRE 

 

Praca domowa  

1.Zadania w zeszycie dwiczeo: dw 1 str.90, 2,3 str. 91 

2.Na podstawie dostępnych źródeł podaj po jednym przykładzie innym niż w podręczniku skały litej, 

luźnej i zwięzłej. Pracę wykonaj w zeszycie. 

Bardzo proszę o odesłanie mi zdjęd lub skanów odrobionej pracy z dwóch ostatnich tematów 

(Ukształtowanie terenu, Czy wszystkie skały są twarde?) do dnia 01.04.2020 

 

 

Pamietajcie, aby na bieżąco uzupełniad tematy w zeszycie. W każdym dniu, w którym mamy przyrodę 

tj. czwartek i piątek należy wpisad realizowany temat oraz kiedy o to proszę notakę. Zeszyty sprawdzę 

po powrocie do szkoły. 

Przypominam maila, za pomocą którego można się ze mną skontaktowad oraz na którego należy 

odesład zrobioną pracę domową pietrzakmartyna@interia.eu 

Życzę miłej pracy 

Pozdrawiam 

Martyna Pietrzak 

 


