
Temat: Poznajemy formy ukształtowania terenu oraz 

warunki życia na lądzie (proszę zapisać temat w zeszycie) 

 

Przeanalizuj  poniższe punkty.  

1. Wszystkie środowiska lądowe mają pewne cechy wspólne. 

- podłoże  – jesteś w lesie, na łące -możesz poruszać się po stałym podłożu. 

Z tym zagadnieniem wiąże się pojęcie gleby – która stanowi podłoże dla życia 

roślin, twardość gleby – są organizmy, które przystosowały się do poruszania 

w trudnych warunkach – np. kozica w górach 

  - powietrze, tlen – mamy do niego dostęp, póki co nieograniczony (pomińmy 

w tym temacie, sprawy związane z jego zanieczyszczeniem). Z pewnością 

zauważyliście, że kiedy pływamy, nasz organizm szybko się męczy. Czujemy 

opór wody, który utrudnia poruszanie się. Nic dziwnego – jesteśmy 

organizmem lądowym.  

- woda – mamy do niej dostęp. Ale pamiętajcie-są miejsca na kuli ziemskiej, 

gdzie tej wody brakuje. Organizmy, by przetrwać muszą sobie jakoś radzić 

( kaktusy -gromadzą wodę w łodygach). Są również miejsca, gdzie tej wody 

jest dużo.  

- temperatura – zastanów się jak zmienia się przyroda wokół nas w 

poszczególnych porach roku. Ciepło- zimno. W środowisku lądowym mamy  

duże wahania temperatury.  

- światło – mamy nieograniczony dostęp do światła słonecznego.  

 

Przeczytaj proszę temat – strony 147 -150. Przyjrzyj się proszę fotografiom.  

Wykonaj ćwiczenia -1, 2, 3 str. 78 oraz 4 str. 79 

 

W ćwiczeniu 5 str. 79 (wpisz proszę informację) – ziarnopłon wiosenny 

kwitnie wczesną wiosną , kiedy na drzewach nie ma jeszcze liści  i duża ilość 

światła słonecznego dociera do runa leśnego, gdzie rośnie ta roślina. 

 

Zastanów się, jaką rośliną jest ziarnopłon? ,,Lubi” światło, czy cień? 



FORMY UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

 

Czy powierzchnia Ziemi jest równa? Oczywiście, że nie. Ale całą naszą 

planetą nie będziemy się dzisiaj zajmować. Z własnych obserwacji wiecie, że 

jadąc rowerem, czasami macie problem z podjazdem ,,pod górkę”. Zjazd z 

niej problemem już nie jest. Teren jest zróżnicowany. 

Dzisiaj trudne pojęcia. 

FORMY UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

 

WKLĘSŁE                                                        WYPUKŁE 

Kotliny                                                                pagórki 

Doliny                                                                 wzgórza                        

                                                             góry 

Zazwyczaj Uczniowie mają problem z zapamiętaniem co to jest forma wklęsła               

i  wypukła. Nim przejdziemy do rzetelnej wiedzy….. Proponuję Wam pewną 

zabawę. Troszkę może śmieszną. Ale jak ten sposób pomoże wam odróżnić 

formę wklęsłą od wypukłej – to spróbujmy.       Idźcie do kuchni, poproście 

opiekuna o małą miskę.  

Postawcie miseczkę normalnie przed sobą- boki miski to zbocza lub wzniesienia, 

a dno miski to dno np. doliny. To jest forma wklęsła. 

Postawcie miseczkę ,,do góry nogami” utworzyła nam się ,,górka”– boki miski 

to stoki, a odwrócone dno, to szczyt z wierzchołkiem. To forma wypukła. 

Do form wypukłych zaliczamy wzniesienia. Otwórzcie podręcznik na stronie 

144. Spójrzcie na rysunek. Mamy kilka pojęć. Proszę wyjaśnić je pod 

tematem lekcji.  

Notatka z lekcji 

a) podnóże 

b) stok 

c) szczyt 

d) wierzchołek 



 

 

Do wzniesień zaliczamy: 

- pagórki 

- wzgórza   

- góry  

Różnią się one wysokością (wyszukaj w tekście str. 144 jakie mają wysokości 

i dopisz) 

 

 

Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 77- wykonaj na podstawie podręcznika (str. 

144) ćwiczenie 3.  

Na podstawie notatki wykonaj ćwiczenie 4 oraz 5 str. 77, oraz 1 str. 76 

 

Otwórz podręcznik na stronie 145. Myślę, że szybko zrozumiecie istotę doliny 

rzecznej. Dolina bowiem jest formą wklęsłą i związana jest zazwyczaj z rzeką.  

Przyjrzyjcie się ilustracji.  

Dolina to podłużne obniżenie terenu. Idąc od lasu, za Orlikiem w kierunku 

centrum naszego miasta widać, że przemieszczamy sie coraz niżej…. 

Doliny mają dno – obszar podłużny, spłaszczony najniżej położony, ograniczony 

zboczami doliny z jednej i z drugiej strony. Jeżeli doliną płynie rzeka – to 

mówimy jeszcze o korycie rzeki – czyli o tym zagłębieniu w obrębie doliny, które 

jest zajęte przez wodę.  

 

Kotlina – jest znacznie trudniejsza do wytłumaczenia. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń 

na stronie 76 i spójrzcie na pierwszą fotografię. Strzałką zaznaczone jest 

miasteczko. Słusznie zauważycie, że w ten sposób zaznaczony jest najniższy 

punkt. Zobaczcie, że to obniżenie terenu, ze wszystkich stron otaczają 

wzniesienia… a nie tak jak w przypadku doliny, gdzie mieliśmy tylko po obu 

stronach doliny zbocza. I znowu proszę Was o uruchomienie wyobraźni. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście mikroskopijnej wielkości i stoicie na dnie naszej 



miseczki.      Ze wszystkich stron otaczają Was wzniesienia. I to jest istota 

kotliny. Formy wypukłej ze wszystkich stron zamkniętej wzniesieniami. 

Kto z Was ma ochotę, może wykonać ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń, w celu 

usystematyzowania wiedzy. Podpowiem, że wśród tych form mamy: pagórek, 

kotlinę, dolinę i górę….. myślę, że nie będziecie mieć problemu z wykonaniem 

ćwiczenia.  


