
Geografia 

Dzień Dobry! 

[ KOMENTARZ – zawsze będzie pisany przeze mnie na niebiesko, tego do zeszytu NIE przepisujcie, ale uważnie 

PRZECZYTAJCIE! 

Za Wami już trudne wyzwanie jakim był zdalny sprawdzian.  

Rozpoczynamy ostatni dział przewidziany do realizacji w klasie szóstej. Przez kilka kolejnych  lekcji będziemy 

wspólnie poznawać kraje sąsiadujące z Polską. 

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 48. Wskażcie na mapie: 

- Polskę oraz kraję z nią sąsiadujące, czyli: Niemcy, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę oraz Rosję 

- stolice wskazanych wcześniej państw: 

Polska-Warszawa;  Niemcy-Berlin;  Czechy-Praga;  Ukraina-Kijów;  Białoruś-Mińsk;  Litwa-Wilno;  Rosja –Moskwa 

(poćwiczcie parę razy z mapą!)] 

2. Wykonaj: 

 ćwiczenie 1a na stronie 101 w zeszycie ćwiczeń 

 ćwiczenie 1b na stronie 101 w zeszycie ćwiczeń (przyda się pomoc-podręcznik, strona 173) 

[Czy dobrze jest mieć sąsiada? Pewnie, że TAK! Sąsiad porozmawia z nami, doradzi, pomoże przenieść np. ciężką szafę, 

pożyczy nawet auto. Polska również współpracuje ze swoimi siedmioma sąsiadami. Utrzymanie dobrych relacji 

sąsiedzkich jest bardzo ważne, ale nie zawsze łatwe. 

Współpraca Polski z krajami sąsiednimi dotyczy takich dziedzin jak: współpraca naukowców i wyższych uczelni; 

współpraca kulturalna (dzięki niej poznajemy kulturę innych narodów); wyjazdy turystów np. na Białoruś – bez wiz; 

obywatele np. Ukrainy w naszym kraju uczą się, studiują i pracują.] 

3. Wykonamy wspólnie ćwiczenie 2 na stronie 102 w zeszycie ćwiczeń 

 przeczytaj zdanie A w tabelce (spójrz w podręcznik na stronę 169 u góry) – odpowiedź – LITWA 

 przeczytaj zdanie B w tabelce (spójrz w podręcznik na stronę 170 u dołu) – odpowiedź – NIEMCY 

 przeczytaj zdanie C w tabelce (spójrz w podręczniku na stronę 168 u dołu) – odpowiedź – ROSJA 

 przeczytaj zdanie D w tabelce (spójrz w podręcznik na stronę 169 u dołu) – odpowiedź - ………… ? zapisz 

samodzielnie!! 

[Prawdziwa współpraca z naszymi sąsiadami odbywa się w ramach różnych wspólnych przedsięwzięć  prowadzonych 

przez władze lokalne (np. powiatów, gmin) dwóch lub więcej państw na terenach przygranicznych. Wzdłuż polskich 

granic powstało 16 euroregionów. Wspólnie podejmuje się takie działania jak: ochrona terenów cennych pod 

względem przyrodniczym; wspólne planowanie przebiegu autostrad; pomoc podczas klęsk żywiołowych np. powodzi; 

wspólne organizowanie festiwali folklorystycznych; spotkań np. pisarzy. Euroregiony na granicach Polski pokazuje 

mapka zamieszczona w podręczniku na stronie 171 i ona będzie nam potrzebna do kolejnego ćwiczenia.] 

4. Wykonamy wspólnie ćwiczenie 3 na stronie 102 w zeszycie ćwiczeń 

 przeczytaj zdanie A w tabelce – na stronie 171 w książce wskaż Polskę, Ukrainę i Słowację – odczytaj nazwę 

euroregionu-KARPACKI – na mapce na stronie 102 w ćwiczeniu kryje się ten euroregion pod numerem  -4 

 przeczytaj zdanie B w tabelce – na stronie 171 w książce wskaż Polskę, Niemcy i Szwecję – odczytaj nazwę 

euroregionu-POMERANIA – na mapce na stronie 102 w ćwiczeniu kryje się ten euroregion pod numerem  -1 

 przeczytaj zdanie C w tabelce – na stronie 171 w książce wskaż Polskę, Litwę i Białoruś – odczytaj nazwę 

euroregionu-NIEMEN – na mapce na stronie 102 w ćwiczeniu kryje się ten euroregion pod numerem  -6 

 Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii  temat oraz notatkę 

TEMAT: Relacje Polski z sąsiadami.                                                                                                                             28.04.2020 

Zapamiętaj! 

1. Polska sąsiaduje z siedmioma państwami. 

2. Polska wraz z Niemcami, Czechami, ze Słowacją i z Litwą są członkami Unii Europejskiej. 

3. Na obszarach przygranicznych między Polską a jej sąsiadami utworzono euroregiony. 

                                                                                                             Pozdrawiam, miłej pracy i zdrowia! 



 

 

 


