
Geografia 

Witam Was serdecznie na kolejnej  zdalnej  lekcji geografii. 

Zakończyliśmy realizację projektu „Moja mała ojczyzna”. Nadesłane przez Was informacje, zdjęcia, rysunki zostaną 

przedstawione w formie prezentacji i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Do końca roku szkolnego pozostały nam do zrealizowania zagadnienia w ramach kolejnego projektu ”Bliżej domu”. 

Dotyczyć on będzie regionu, w którym mieszkamy – Wielkopolski. Poznacie Wielkopolskę w  aspekcie globalnym 

(położenie i środowisko geograficzne; historia; zabytki; sławni Wielkopolanie; kuchnia; gwara; tradycje i obrzędy; rola 

regionu w gospodarce krajowej). Niektóre z tych zagadnień będziecie realizować na lekcjach języka polskiego. 

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat lekcji: 

Realizujemy projekt o Wielkopolsce „Bliżej domu” 

TEMAT: Wielkopolska – położenie; środowisko przyrodnicze.                                                                        02.06.2020 

Wielkopolska – kraina historyczna w środkowej i zachodniej Polsce.  

 

   

 

II. W oparciu o mapę fizyczną Polski (wkładka z tyłu podręcznika), Internet oraz tekst dołączony do lekcji  dokończ 

lub uzupełnij zdania: 

1. Wielkopolska swoim zasięgiem obejmuje Pojezierze……………………………………….. oraz Nizinę…………………………………. 

2. Przez Wielkopolskę przepływa rzeka ………………………………………………… .  

3. Wielkopolska leży w strefie klimatu …………………………………………………………………………. 

4. Na uwagę zasługują długie i wąskie jeziora rynnowe, które są pochodzenia ……………………………………………………. 

5. Największym jeziorem jest Jezioro ………………………………………………………………………………… 

6. Największy kompleks leśny stanowi Puszcza ……………………………………………….., w której dominuje 

drzewostan………………………………………………………………. . 

7. Na terenie Wielkopolski utworzono ……………………………………………….   Park Narodowy. Jego symbolem jest 

…………………………….. . 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_historyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


8. Przeważają gleby ……………………………………. , ………………………………………. i ………………………………………….. . 

9. Do głównych surowców mineralnych wydobywanych w Wielkopolsce należą: ……………………………… ………………………. 

 oraz ……………………………  ……………………………  . 

10.  Największe lotnisko międzynarodowe znajduje się w  ………………………………………….  i nosi nazwę 

……………………………………………………………. .  

11.  Przez Wielkopolskę przebiega autostrada ………………………………………, która łączy zachodnią i wschodnią granicę 

kraju oraz droga ekspresowa …………………….  . 

Przypominam, że zajęcia z geografii, według obowiązującego planu lekcji,  mamy we wtorki i w czwartki. 

Bardzo proszę o systematyczne przesyłanie do mnie zadań.  

Na zadania od WAS WSZYSTKICH z lekcji dzisiejszej czekam do 4 czerwca. 

                                                                                                                      Pozdrawiam 

 

Meteoryt Morasko – krajobrazowo-leśny rezerwat przyrody utworzony 24 maja 1976 roku, położony w północnej 
części Poznania. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku 
upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu.  
 

                                                                                                                                                            

                                                                               Jeden z kraterów w rezerwacie 

 

 

   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_le%C5%9Bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krater_uderzeniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morasko_(meteoryt)

