
Geografia 

Dzień Dobry! 
W tym tygodniu zamykamy realizację tematów związanych z naszą małą ojczyzną. Przypominam, że każdy z Was 
przesyła do mnie opracowane lekcje związane z tym tematem. Z najciekawszych opracowań powstanie prezentacja, 
która znajdzie się na stronie szkoły jako efekt Waszej zdalnej nauki. 
 
A więc do pracy! 

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat lekcji: 

TEMAT: Moja mała ojczyzna – atrakcyjność osadnicza i gospodarcza.                                                     26.05.2020 

                                                                                                                                                                                  28.05.2020 

 

Co robisz we wtorek   - 26.05.2020? 

 

II. Podaj po dwa przykłady zalet i wad życia w Twojej małej ojczyźnie. 

Zalety Wady 

1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

 

 Mój przykład: 

 

Zalety Wady 

1. Cisza 
2. Urocze krajobrazy 
3. Każde gospodarstwo domowe podłączone jest do 
kanalizacji 
4. Systematyczny odbiór segregowanych śmieci 
5. Niski podatek od nieruchomości 
6. Sprawna obsługa klientów w Urzędzie Gminy 
7. Mili i zaprzyjaźnieni sąsiedzi 

1. Brak światłowodu 
2. Brak połączenia kolejowego, a autobusy rzadko mają 
wyznaczone kursy 
3. Zła jakość nawierzchni dróg 
4. Brak ścieżek rowerowych 

 

 

III. Gdybyś był/a gospodarzem swojej małej ojczyzny (sołtysem, wójtem, burmistrzem) co byś  w niej zmienił/a  

aby poprawić jakość życia jej mieszkańców? 

Możesz  opisać swój pomysł lub przedstawić go w formie graficznej (rysunku). 

Co czeka Ciebie w czwartek 28.05.2020? 

 

Ustal i określ: 

1. Jaki rodzaj gleb występuje w okolicach Twojej miejscowości (jeśli mieszkasz na wsi). 

2. Wymień  najczęściej  uprawiane rośliny i hodowane zwierzęta (jeśli mieszkasz na wsi). 

3. Podaj nazwy największych zakładów przemysłowych i wymień ich produkty (jeśli mieszkasz w mieście). 



4. Wymień ważniejsze zakłady/przedsiębiorstwa usługowe (jeśli mieszkasz w mieście). 

5. Z jakimi miastami Twoja miejscowość ma dobre połączenia komunikacyjne. Określ, czy są to połączenia drogowe, 

kolejowe. 

6. Na podstawie informacji z urzędu gminy lub miasta (wejdź na ich stronę internetową) ustal, czy władze 

samorządowe Twojej miejscowości współpracują z innymi samorządami z zagranicy. Jeśli tak, wymień ich nazwy i 

określ czego ta współpraca dotyczy. 

 

Opracowując te zagadnienia skorzystaj z pomocy rodziców, dziadków, porozmawiaj z kolegami.  
Pracuj systematycznie zgodnie z planem lekcji. 
 
Na zadania od każdego z Was czekam do 02.06.2020r. 

 Powodzenia! 


