
Geografia 

 

Witam Was na kolejnej lekcji geografii.  
[Przed nami do zrealizowania tematy pod hasłem „Moja mała ojczyzna”. Ich celem jest: 
- poznanie przez Was miejscowości, w których  mieszkacie ( historia, zabytki, środowisko przyrodnicze, gospodarka), 
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 
 
Oprócz wielkiej ojczyzny, którą jest nasz kraj, mamy też własną małą ojczyznę. To miejsce, w którym żyjemy, z którym 
łączy nas emocjonalna więź, które dobrze znamy, gdzie jesteśmy u siebie. Jednym słowem, jest to nasze miejsce na 
ziemi. 
Mała ojczyzna, to zwykle obszar wykraczający poza nasz dom rodzinny. Może nią być gmina, miasto czy wieś. Pojęcie 
małej ojczyzny może mieć także znaczenie symboliczne. Będzie wtedy odnosić się do miejsca, za którym tęsknimy,                        
z którym mamy pozytywne skojarzenia i gdzie po prostu lubimy przebywać. 
 

 podział Polski na województwa 
 
 
 
 



 
 

Podział województwa wielkopolskiego na powiaty 

 

  podział powiatu wrzesińskiego na gminy 

Podpowiedź: o podziale administracyjnym Polski mówiliśmy już w VII klasie-odszukaj zapisy w zeszycie.] 

 

 



I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat lekcji: 

TEMAT: Moja mała ojczyzna – położenie, historia, środowisko przyrodnicze .           14.05.2020  oraz  19.05.2020                                                      

II. Uzupełnij informacje - mieszkam w: 

- województwie…………………………………………………………………….. 

- powiecie………………………………………………………………………………. 

- gminie……………………………………………………………………………….. 

- miejscowości………………………………………………………………………. 

III. Podkreśl prawidłowe określenia:  

1. Gmina, w której mieszkam to gmina: wiejska / miejsko –wiejska. 

2. Moja miejscowość to miasto / wieś. 

3.  Tereny wokół miejscowości są równinne / pagórkowate. 

4. Wokół miejscowości przeważają lasy / pola uprawne. 

5. W pobliżu miejscowości jest jezioro(podaj jego nazwę)  /  płynie rzeka (podaj jej nazwę). 

IV. Korzystając z zasobów Internetu (najlepiej z Wikipedii )  zbierz informacje na temat: 

1. Pochodzenie nazwy Twojej miejscowości. 

2. Herbu Twojej miejscowości ( może to być zdjęcie z Internetu lub kolorowy , ręcznie wykonany rysunek). 

3. Kto w przeszłości był właścicielem Twojej miejscowości, do kogo należała. 

4. Zabytkowe budowle ( może to być zdjęcie z Internetu lub kolorowy , ręcznie wykonany rysunek). 

5. Znane osoby związane z Twoją miejscowością ( podaj imię i nazwisko tej osoby, kim była, czym się zajmowała). 

NIE KAŻDY Z WAS  ZNAJDZIE TE  INFORMACJE! ( zależy gdzie mieszkasz). 

V. Stare zdjęcia– jeśli w Twoich domowych zbiorach są zdjęcia miejscowości, w której mieszkasz z dawnych lat-

proszę , prześlij mi je.  

 

Zadania wykonaj na 21.05.2020.     

KAŻDY Z WAS proszony jest o ich przesłanie na moją pocztę mailową. 

Zebrane przez Was informacje zostaną przeze mnie opracowane w formie prezentacji i umieszczone na stronie 

naszej szkoły. 

 

 

                                                 Pozdrawiam i życzę twórczej pracy! 


