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Witajcie Biegusie!

Witajcie w czwartek 7.05.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. Dowiecie się różnych 
informacji o naszym kraju, zapoznacie się z mapą Polski i samodzielnie ją wykonacie
rozróżnicie północ i południe polski, dowiecie się jakimi kolorami zaznacza się 
tereny (niziny i wyżyny) na mapach. 
 Przygotujcie plastelinę lub po prostu papier kolorowy i klej.

1. „Mapa Polski w kolorach”

Przyjrzyjcie się dokładnie mapie naszego kraju.

 
Na tym obrazku zaznaczone są największe i ważne miasta w naszym kraju. 
Zaznaczone są tez zabytki niektórych miast, zwierzęta lub sprzęty, które kojarzą się z 
różnymi miejscami w Polsce. Zobaczcie jakimi kolorami zaznaczone są obszary 
kraju. 
Zielony i ciemny zielony – niziny, czyli tereny zielone, w większości płaskie,
Żółty – tereny pagórkowate, czyli na terenie pojawiają się niewielkie wzniesienia,
Pomarańczowy – tereny wyżynne, czyli występujące już większe wzniesienia i 
niewysokie góry,



Ciemny czerwony (przechodzący w brązowy) – tereny górzyste, czyli wysokie góry.
Niebieski – tym kolorem zaznaczone są wszystkie zbiorniki wodne tj. rzeki, jeziora, 
zalewy, morze.

Poniżej zamieściłam mapę, na której widać dokładnie gdzie znajdują się 
poszczególne tereny:

Na górze obrazka znajduje się północna część Polski – to wybrzeże bałtyckie (Morze 
Bałtyckie (zaznaczone na niebiesko).
Na dole ilustracji jest południowa część polski – to pogórze sudeckie i karpackie. Te 
najbardziej znane pasmo górskie to Tatry. 

Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego, który podsumowuje wszystkie 
informacje dotyczące naszego kraju. Jestem pewna, że wszystko to już wiecie. 
Sprawdźcie! 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

Z przygotowanych materiałów plastycznych, na podstawie obrazków wyklejcie 
własną mapę Polski, pamiętajcie o odpowiednich kolorach.
Poniżej kontury Polski do wykorzystania.
Uzupełnijcie również karty pracy:

– fioletowe cz.4, str.28,
– załączone

                                                                                                     Miłej pracy:)
                                                                                                     Anna Cybula

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM


                                                                                                  



Przeczytaj z nauczycielem nazwy. Wyjaśnij, co oznaczają. 

Rysuj po śladzie drogę samochodu jadącego do miasta Nysa.
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Rysuj szlaczek po śladzie.

Obejrzyj zdjęcia. Przeczytaj z nauczycielem. Pokoloruj ramki zdjęć.

To jest Polska.
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