
Kochani! 

Mam dla Was 2 zadanie domowe. Jedno jest trochę bardziej pracochłonne, a drugie 

banalnie proste. Oba zadania dotyczą ostatniego rozdziału naszego podręcznika: „Mój 

region” i „Moja Mała Ojczyzna”. W szkole zazwyczaj uczniowie sami prezentują wyniki 

swojej pracy, a tutaj zadanie będzie do odesłania. A więc do rzeczy  

 

Zadanie 1 – „POZNAJĘ REGION, W KTÓRYM MIESZKAM”. 

Regionem nazywamy obszar większy niż powiat, miasto czy wieś, w której mieszkamy. W 

Polsce regiony są najczęściej utożsamiane z województwami, w naszym przypadku 

oczywiście z województwem śląskim. Dlatego tak ważne jest, aby podczas opisywania 

naszego regionu dokładnie określić jego granicę  

i położenie.  

Waszym pierwszym zadaniem jest wykonanie folderu wycieczki krajoznawczo-

turystycznej po naszym regionie. To w Waszej gestii zostawiam, czy wycieczka ta 

będzie po województwie śląskim, czy też obierzecie za kierunek Ziemię Krakowską.  

Co należy uwzględnić w takim planie wycieczki?  

 (wymyśloną) nazwę biura podróży, 

 Podstawowe informacje o zwiedzanym regionie:  

o położenie geograficzne,  

o elementy środowiska przyrodniczego ( np. wody, świat roślin i zwierząt, 

ukształtowanie powierzchni, budowa geologiczna itp.) 

o główne elementy dziedzictwa przyrodniczego, np. parki krajobrazowe, 

rezerwaty przyrody, itp.,  

o miejsca kultury i rozrywki (festiwale, teatry, itp.) oraz zabytki 

o struktura narodowościowa i etniczna,  

o sieć osadnicza (układ i wielkość miast, osadnictwo wiejskie), 

o rolnictwo/przemysł/usługi (czego najwięcej? jaki przemysł?) 

o główne szlaki transportowe  (jakie główne szlaki, drogi przebiegają przez 

region) 

 PROGRAM WYCIECZKI – wycieczka 3-dniowa z uwzględnieniem: 

o zwiedzanych miejsc (atrakcja turystyczna, krótki opis, zdjęcie) 

o baza noclegowa i infrastruktura turystyczna 

o trasa przejazdu (należy na podstawie mapy określić trasę do pokonania w 

danym dniu, aby „nie skakać” po różnych miejscach regionu; jakim środkiem 

transportu?) 

 

Pamiętajcie, że folder wycieczkowy nie ma za zadanie opisywać baaaardzo szczegółowo 

zwiedzanych miejsc/obiektów, a tylko podanie najważniejszych informacji. Podobną pracę 

już mieliście 😊 

 



FORMAT: dowolny 

Możecie tę wycieczkę opracować w postaci prezentacji  możecie zrobić to w PDF lub 

ewentualnie jako dokument tekstowy DOC/DOCX. Albo jeszcze w inny sposób  Daję Wam 

dowolność  

 

Zadanie 2 – „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. 

Mała Ojczyzna to miejsce, w którym żyjesz, z którym jesteś związany emocjonalnie, które 

dobrze znasz.  Jest to obszar mniejszy od regionu, lecz wykraczający poza dom. Może nią być 

miasto/wieś, dzielnica lub osiedle większego miasta. Czasem może być to kilka okolicznych 

ulic, które znasz, jak własną kieszeń i czujesz się tam „u siebie”. 

Zadanie 2 będzie proste. Napisz kilka zdań na temat tego miejsca (co to za miejsce, co jest w 

nim charakterystycznego, może ma jakąś ciekawą historię? I pokaż mi swoją Małą Ojczyznę 

za pomocą zdjęć. Tylko tyle  Kilka zdań i zdjęcia. Jeśli chcesz, zdjęcia możesz opisać.  

FORMAT: dowolny 

Możesz zrobić w postaci prezentacji, filmiku z połączonych zdjęć, pokazu zdjęć, itp. 

Pozostawiam to Twojej wyobraźni   

 

Zadanie to jest dla chętnych (pozostali wykonują w zeszycie, sprawdzę po powrocie do 

szkoły!! 😊  

Wasze prace proszę przesłać najpóźniej do 12.06. 2020 r  na adres grazia1961@interia.pl 

lub grazia522@gmail.com  Pozdrawiam 

 

 

 

mailto:grazia1961@interia.pl
mailto:grazia522@gmail.com

