
Tradycyjnie proszę przeczytać tekst w podręczniku na stronach 147 – 150 

Zwróć uwagę na: 

- występowanie wód słodkich i słonych 

- klasyfikację wód słodkich i słonych 

- wody stojące i płynące 

- lądolody i lodowce Gorskie 

 

Zapisz temat i notatkę do zeszytu 

Temat: Poznaję wody słone i słodkie  

- wyjaśniam pojęcia: wody słone, wody słodkie  

- podaję przykłady wód słonych i słodkich 

- wykonuję schemat podziału wód powierzchniowych 

- charakteryzuję wody słodkie występujące na ziemi 

- omawiam warunki niezbędne do powstania jeziora 

- omawiam jak powstają bagna 

- wymieniam nazwy najdłuższych rzek świata i Polski 

- wymieniam nazwy największego jeziora świata i największego jeziora Polski 

- Nazywam największą głębię oceaniczną, wiem gdzie się znajduje 

- wyjaśniam czym są lądolody i lodowce 

 

Wody 

 

Wody gruntowe ( wody podziemne )                                                         Wody powierzchniowe  

 

1. Najdłuższe rzeki świata 

- Amazonka w Ameryce Południowej 

- Nil w Afryce 

     2. Najdłuższe rzeki w Polsce 

          - Wisła 

          - Odra 

 

 



3.Największe jeziora świata 

- Jezioro Kaspijskie nazywane Morzem Kaspijskim, położone w Azji 

 

      4. Największe jezioro w Polsce 

           - Śniardwy położone w północno-wschodniej części Polski w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich 

 

      5. Rów Mariański – największa, Zana głębia świata, znajduje się w Oceanie Spokojnym 

 

Zadania do wykonania: 

 

Dla chętnych , jako uzupełnienie poprzednich zajęć 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q1Wob6gvF4 

 

proponuję wykorzystać link, pokazujący obróbkę diamentu – bardzo rzadkiego minerał, uznawany za najtwardszą 

znaną substancją występującą w przyrodzie. Należy do grupy kamieni szlachetnych 

 

brylant – oszlifowany diament 

 

Chcąc obejrzeć więcej przykładów szlachetnych kamieni, proszę w przeglądarce wpisać kamienie szlachetne i wybrać 

opcję GRAFIKA 

 

Zadanie obowiązkowe: wykonane do środy, bez wyznaczenia godziny 

  

Uzupełnić kartę pracy dołączoną do zadań 

1. Jeżeli jest możliwość wydrukowania karty pracy to proszę to zrobić, uzupełnić i wkleić do zeszytu 

 

2. W przypadku braku możliwości wydrukowania, proszę przepisać pytania, narysować od razu 

rozwiązaną mapę myślową, a z krzyżówki wypisać jedynie hasła, stosując odpowiednią numerację 

 

Tak wykonaną pracę proszę umieścić w TEAMS – kanał prace domowe – pliki – plik „Wody 

powierzchniowe 

 

PROSZĘ  NIE  WYSYŁAĆ  NA  POCZTE 

 

Jeżeli ktoś w dalszym ciągu nie wie jak umieszcza się pliki , proszę o informację, pomogę 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q1Wob6gvF4

