
Temat: Krajobraz naturalny a krajobraz przekształcony 

 przez człowieka ( 2 jednostki lekcyjne) 

 

Pamiętacie definicję ,,przyrody”? Ustaliliśmy, że elementy przyrody to: 

organizmy, powietrze, skały, woda…. Budynki mieszkalne, mosty, drogi 

wykluczyliśmy z elementów przyrodniczych. 

Wówczas powiedziałam Wam, że wytwory działalności człowieka będą zaliczać 

się do elementów krajobrazu. 

Krajobraz- najprościej mówiąc- to np. rozpościerający się widok z Waszych okien.  

Do elementów krajobrazu zaliczymy zarówno wytwory działalności człowieka jak 

i to, co dała nam natura.  

Bez wątpienia, głównym czynnikiem mającym wpływ na wygląd krajobrazu, jest 

człowiek. 

 

Otwórzcie podręcznik na str. 198. Przeanalizujcie rysunki, zapoznajcie się                             

z tekstem str. 198 i 199 

Pojawia się tam bardzo trudne pojęcie - ,,rekultywacja”.  Rekultywacja to 

działanie człowieka, które ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego 

niektórych składników krajobrazu. Przykładem takiego działania jest 

powstanie Góry Kamieńsk. 

Przeczytajcie krótką informację na ten temat. 

http://gorakamiensk.info/index.php?page=dzieje-gory-kamiensk 

 

Zapoznajcie się z tabelką str. 200 – podręcznik. 

Wyróżniamy: 

- krajobraz naturalny – niestety, krajobrazów naturalnych jest niewiele. To 

miejsca, gdzie człowiek nie zaznaczył jeszcze swojej działalności (tereny 

bagienne, krajobraz wysokogórski, lasy pierwotne – puszcze), 

- krajobraz rolniczy, 

http://gorakamiensk.info/index.php?page=dzieje-gory-kamiensk


- krajobraz wiejski, 

- krajobraz miejski (małomiasteczkowy, wielkomiejski), 

- krajobraz rolniczy. 

Zastanówcie się, które typy krajobrazów należą do przekształconych przez 

człowieka. 

Zapoznajcie się z tekstem – str. 202 – 204. Spróbujcie zastanowić się, czym różni 

się krajobraz naszej miejscowości od krajobrazu dużego miasta np. Łodzi czy 

Warszawy. 

Wykonajcie – ćwiczenie: 1, 2 str. 102,  

                                             4,5 str.103 

                                               

Druga jednostka lekcyjna  

Kontynuacja tematu- dopiszcie datę i numer lekcji do tematu.  

 

Na rozgrzewkę wykonajcie – 1 str. 104, 3 str. 105 

                                                   4 str. 105 oraz 5 str. 105 

 

Dzisiaj troszkę o krajobrazie antropogenicznym, czyli ciąg dalszy poprzednich 

zajęć. Krajobraz antropogeniczny, to nic innego jak krajobraz przekształcony 

przez człowieka.  

Otwórzcie podręcznik na str. 205. Przeczytajcie temat do str. 209.  

Wykonajcie ćw. 1 str. 106 (podpowiem, że składniki krajobrazu 

antropogenicznego, zawierają widoczne elementy działalności człowieka).  

Wykonajcie ćw. 2 str. 106 (Skansen, to miejsce szczególne, jest to muzeum 

etnograficzne na wolnym powietrzu. Czas się tam zatrzymał. Możemy podejrzeć 

zabudowę z dawnych lat – domy mieszkalne, kapliczki, zabudowę gospodarczą) 

Wykonajcie ćw. 3 i 4 str. 107 

Podpowiem – ćw. 3 -  wyjaśniłam pojęcie krajobrazu antropogenicznego, 

rekultywacja – była wyjaśniana na poprzednich zajęciach. Pozostała degradacja 



środowiska – moja podpowiedź, degradacja – to inaczej niszczenie, pogorszenie 

czegoś. Rewitalizacja – to ,,naprawianie” czegoś. Mamy określenie – 

rewitalizacja obszaru. To będą jakieś działania. Jak myślicie jakie? Spróbujcie😊 

Jak myślicie, czy krajobraz naszej okolicy bardzo zmienił się na przestrzeni lat? 

Może macie jakieś dawne fotografie, przyjrzyjcie się. Jeśli macie dostęp do 

internetu,  poproście Rodziców o pomoc w wyszukiwaniu dawnych zdjęć naszej 

miejscowości. Miłego spaceru zakątkami dawnego Sulejowa.  


