
Witam Wszystkich . 

Dziś lekcja troszkę inna. Zaproponuję Wam dziś lekcję, która znajduje się na platformie 
edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Poniżej macie link .

https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zmieniaja-krajobraz/DVnL7o7hG

Skopiuj ten adres i wklej w wyszukiwarkę w adresy ( na górze strony tam gdzie lupka)

Przejdź do poniższych punktów - poleceń. One cię przeprowadzą przez tę lekcje

1. Przeczytaj uważnie tekst wprowadzający. Dowiesz się z niego czego nauczysz się na dzisiejszej 
lekcji.
2.Przejdź do tytułu „ Krajobraz częściowo przekształcony”
3. Przeczytaj krótki tekst a następnie kliknij na zdjęcie, które  przeniesie cię w trzy obrazy różnych 
krajobrazów i środowisk . Zobaczysz domy w puszczy równikowej,  na pustyni i tradycyjny dom w 
Polsce.
4. Zastanów się co zobaczyłeś na fotografiach i spróbuj porównać te domy i ich funkcje.

Dom  Funkcja

W puszczy równikowej

na pustyni

Tradycyjny dom w Polsce

5. Przeczytaj ciekawostkę o robotnikach pracujących w kopalniach Australii. Zastanów się dlaczego
górnicy w polskich kopalniach nie prowadzą takiego stylu życia.

6. Przeczytaj tekst 2 - Krajobrazy przekształcone przez człowieka

7. Czy potrafisz samodzielnie po przeczytaniu tekstu powiedzieć co to jest krajobraz częściowo 
przekształcony przez człowieka?
8. Zwróć uwagę na dwa nowe wyrazy: industrializacja i hałdy. Dokładne wyjaśnienie tych wyrazów
znajdziesz troszkę niżej w tekście -  słowniczek. Zapisz nowe wyrazy do zeszytu z wyjaśnieniami.
9. Zwróć uwagę na kolejne zdjęcia.
10. Kliknij w jedno i przesuwaj strzałkami z boku na kolejne zdjęcia. Obejrzyj je dokładnie. 
Odpowiedz na pytanie co pokazują? Zwróć uwagę na typ krajobrazu który pokazują. Czym się 
różnią od zdjęć oglądanych poprzednio?
11. Odpowiedz ustnie na polecenie 1 pod tekstem
12. Przejdź do tekstu 3 – Naprawianie szkód”
13. Przeczytaj uważnie tekst, zastanów się nad pojęciem rekultywacja, czy potrafisz swoimi 
słowami powiedzieć co ono oznacza?
14. Dopisz w zeszycie to słowo obok  rekultywacji i hałdy
15. Obejrzyj dokładnie zdjęcie. Jest ono z naszych terenów.
16. Napisz w zeszycie historie powstania tej góry i jej wykorzystanie dziś.
17.Odpowiedz ustnie na polecenie 2
18.Teraz przejdź do zadań.
19.Jest to 6 ćwiczeń, które wpisz z z prawidłowymi rozwiązaniami do zeszytu.

Nie śpiesz się masz tydzień czasu na rozwiązanie zadań. 
Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja podobała ci się. 


