
TEMAT: Wody stojące i wody płynące. 

 

Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy od powtórzenia wiadomości o wodzie. 

Już wiesz, że jest to podstawowa substancja występująca                                        

w przyrodzie. 

Celem usystematyzowania wiedzy – zapraszam do obejrzenia krótkiej 

prezentacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=G24uX4GAjRg 

Otwórz podręcznik na stronie 181. Przeanalizuj proszę wykres ,,Wody 

występujące na świecie”.  Zapamiętaj ten podział.  

Rzeka – płynie z terenów wyżej położonych ku terenom niżej położonym. 

Wypływa ze źródła. Otwórz proszę podręcznik na str. 183. Odszukaj na ilustracji 

źródło rzeki. Co zauważyłeś? Góry – świetnie. Wiele rzek ma swoje źródła na 

terenach górskich.  Ten odcinek w biegu rzeki nazywamy biegiem górnym rzeki. 

To tutaj rzeka płynie szybko. 

Kolejny odcinek w biegu rzeki to bieg środkowy. Rzeka zwalnia… 

meandruje…tworzą się zakola i starorzecza. Przyjrzyj się ilustracji. Widzisz 

odcięty od rzeki zbiornik wodny w tym biegu? W kształcie podkowy. To właśnie 

starorzecze. Kiedyś tamtędy płynęła rzeka, ale zmieniał swoje koryto (korytem, 

przypominam, nazywamy najniższą część doliny rzecznej, tam płynie rzeka)                                 

i utworzyło się jezioro zwane starorzeczem. Tutaj również pojawiają się dopływy 

rzeki głównej. Co to jest dopływ? To rzeka, która uchodzi (wpada) do innej rzeki. 

Pilica jest dopływem Wisły. Rzeka główna- np. Wisła wraz z dopływami tworzą 

system rzeczny.  

Ostatni bieg rzeki to bieg środkowy- tutaj rzeka zwalnia. Płynie powoli. Mówimy 

o tzw. ujściu rzeki. Czyli rzeka kończy tutaj swój bieg. Uchodzi -,,wpada” do 

morza.  

Przeczytaj temat – podręcznik – 181-184 (strona).  

Wykonaj notatkę – Zadanie 1, 2 str. 184 (podręcznik) 

Wykonaj ćwiczenia – 1, 2 str. 94 

                                       3, 4 str. 95 

https://www.youtube.com/watch?v=G24uX4GAjRg


 

Przypomnij sobie, jakie warunki życia panują na lądzie.  

Już wiesz, że jesteśmy organizmem lądowym.  

Przepisz, proszę punkty do zeszytu i zapamiętaj je. 

1. Organizmy żyjące w wodzie nie są narażone na gwałtowne wahania 

temperatury (woda wolno się nagrzewa, wolno oddaje ciepło). 

2. Woda ma mniejszą przejrzystość.  

3. Światło dociera tylko do górnych warstw głębokiego zbiornika wodnego. 

4. Woda zawiera mniej tlenu niż powietrze. 

5. Woda stawia większy opór niż powietrze. Dlatego mamy problem                                    

z poruszaniem się w wodzie. Podczas pływania szybko się męczymy. 

 

Przeczytaj tekst – str. 185 -186 (podręcznik). 

 

 


