
Chciałam przeprosić, ostatnio podałam błędny termin wykonania pracy w ramach WDŻ, podałam 30 maja – 

chodziło oczywiście o 30 kwiecień. Proszę wykonać tę pracę i do końca tygodnia ( 8.04.) umieścić w aplikacji Teams  

Materiał do zapoznania się, tym razem będzie podzielony na części. Proszę przeczytać: 

Strony 144 – 145, zwracając  szczególną uwagę na proces powstawania gleby 

Strony 151 – 154, zwracając uwagę na przyczyny zmian w krajobrazach na przestrzeni wieków, zmiany obecne 

Strony 155 – 158, zapoznając się ze sposobami ochrony przyrody oraz zasady zachowania się na terenach  

                                Chronionych 

Notatka do przepisania do zeszytu: 

Temat: Krajobrazy  ulegały przemianom  przez wieki i zmieniają się nadal 

- omawiam proces powstawania gleby 

- wymieniam przyczyny przemian w krajobrazach ziemi na przełomie wieków 

- omawiam przyczyny zmian w krajobrazach kulturowych w czasach obecnych 

- wyszukuję informacje pochodzenia nazwy miejscowości, w której mieszkam lub mieszkają moi bliscy 

- wymieniam formy ochrony przyrody 

- znam zasady zachowania się na obszarach chronionych 

 

1. Powstawanie gleby to okres trwający wiele stuleci: 

-  na skutek czynników środowiska tj temperatura, opady atmosferyczne, wiatr kruszeją skały 

- na rozkruszonych skałach znajdują się pierwsze organizmy o niewielkich wymaganiach np. mchy i grzyby 

- z ich szczątków tworzy się próchnica, zawierająca  substancje potrzebne roślinom 

- na takim podłożu zaczynają rosnąć większe rośliny i pojawiają się drobne zwierzęta 

- szczątki w/w organizmów wzbogacają warstwę próchnicy, która z czasem staje się coraz grubsza 

- pod nia powstają inne warstwy gleby 

2. Zmiany krajobrazów na przełomie stuleci: 

- wycinanie lasów pod : 

              - budowanie osad 

             - uprawa gleby 

            - wypasanie bydła 

- tworzenie linii komunikacyjnych miedzy osadami 

- odkrycie złóż mineralnych: 

            - powstawanie fabryk 



           - budowanie osiedli dla pracowników przemysłu 

           - rozwój transportu 

3. Zmiany krajobrazowe dziś, przyczyny: 

 - rozwój miast: 

             - powstawanie nowych osiedli 

             - rozbudowa komunikacji 

            - budowa centrum handlowych 

- rozwój wsi 

           - modernizacja dróg 

          - nowe, murowane domy 

4. Formy ochrony przyrody: 

- Parki Narodowe, najbliższy nam to Słowiński PN 

- Parki Krajobrazowe – Trójmiejski PK, to park sąsiadujący z naszą szkołą 

- Rezerwaty przyrody – Kępa Redłowska 

- Pomniki przyrody ożywionej 

- Pomniki przyrody nieożywionej 

5. Zasady zachowania się na obszarach chronionych: 

Na obszarach chronionych dostosowujemy się do regulaminów, które są widoczne na tablicach informacyjnych. 

Materiał z zajęć umieściłam w TEAMS, zespół Przyroda 4a, kanał ogólny, materiały z zajęć 

Harmonogram spotkania on Line: 

Omówienie nowego zagadnienia, udostępnienie materiałów multimedialnych 

 

 

 

 

 


