
Klasa 4 – przyroda 

Data: 09.06.2020 

Temat: Krajobrazy okolicy dawniej i dziś. 

Otaczający nas krajobraz stale się zmienia. Jak wyglądał dawniej, dowiesz się ze starych 

obrazów, z fotografii, pocztówek oraz rodzinnych opowiadań. Wiele informacji 
znajdziesz też w Internecie. 

1. Moje osiedle dawniej i dziś 

 

Jeżeli mieszkasz w mieście, to twoje osiedle wielopiętrowych bloków mogło powstać na 

terenie dawnych domów kilkurodzinnych otoczonych ogrodami. Niektóre pozostawione 

drzewa, jak orzechy włoskie i grusze, zdobią teraz trawniki. 

  Z blokami sąsiadują nowe, wielorodzinne domy. Każdy jest otoczony wąskim 

trawnikiem, często niskim żywopłotem. Przy niektórych domach rosną drzewa iglaste 

albo drzewa o ozdobnych liściach. Zniknęły ogródki warzywne i sady, gdzie wiosną 

śpiewały ptaki. 

 

Celowo pozostawione fragmenty uliczek brukowanych kamieniem polnym (tzw. kocimi 

łbami) świadczą o przeszłości. Obecnie ulice są asfaltowe, dobrze oświetlone. Innym 

reliktem przeszłości są nieliczne drewniane domy. 

 

 



2. Wieś dawniej i dziś 

Krajobraz dawnej wsi można zobaczyć już tylko w skansenie (np. w Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu), na starych obrazach i fotografiach. 

Obecnie budynki mieszkalne na wsi są coraz bardziej podobne do tych w mieście. Na 

polach pracują wielofunkcyjne maszyny rolnicze – kombajny. Plony są przewożone na 

ciągnikach z przyczepami. 

 

Dawniej domy budowano z drewna. Miały małe okna i dach kryty słomianą strzechą. 

Podobnie drewniane i kryte strzechą były budynki gospodarcze. Do prac na roli i 
transportu używano koni. 

 

W okolicach atrakcyjnych przyrodniczo część gospodarstw wiejskich zwiększa swoje 

dochody, dzięki turystom. Goście chętnie korzystają z kwater w budynkach drewnianych, 

zazwyczaj odbudowanych lub wyremontowanych. Gospodarze mieszkają przeważnie w 

domach murowanych. Karczmy (wiejskie gospody) często podkreślają swój rustykalny 

(związany ze wsią) charakter strzechami z trzciny. 

 

 



Charakterystyczne dla dawnego krajobrazu wiejskiego wozy konne stanowią obecnie 
atrakcję turystyczną. 

 

3. Obiekty zabytkowe 
 

Zabytki to wytwory działalności człowieka, które są świadectwem minionych czasów 

– mają wartość historyczną. Obiektami zabytkowymi widocznymi w krajobrazie są 

budynki, pomniki, rzeźby, cmentarze. Wśród zabytków znajdują się zamki, pałace, 

kościoły, forty, a także obiekty przemysłowe i techniczne: dawne fabryki, mosty czy 

dworce kolejowe. Możesz je zobaczyć w najbliższej okolicy, niezależnie od tego, gdzie jest 
twoja mała ojczyzna. 

 

4. Pochodzenie nazw miejscowości 

Wiele nazw miejscowości pochodzi od imion założycieli lub właścicieli, np. Tomaszów, 

Kazimierz, Izabelin. Herb Nałęcz dał nazwę uzdrowisku Nałęczów. Trudniejsze do 

rozszyfrowania mogą być nazwy topograficzne – pochodzące od charakterystycznych 

cech terenu. Na przykład dawny ostrów – dzisiejsza wyspa – zachował się w nazwach 

miast Ostrów Wielkopolski, Ostrów Mazowiecka. Wąwolnica pochodzi od starodawnego 

wąwel, czyli miejsca wzniesionego (wzgórza) wśród mokradeł. Brzeg nad Odrą to 



miejscowość znajdująca się w pobliżu wysokiego brzegu rzeki. Życie gospodarcze też 

zostawiło ślady w nazwach. Nowy Targ, Targowica, Targówek oznaczały dawne tereny 

targów, a nazwy: Środa, Piątek, Sobota – dni targowe w danej miejscowości. W Nowej Soli, 
Solcu znajdowały się magazyny soli, cennego towaru handlowego. 

 

Praca domowa. 

Przepiszcie do zeszytów podsumowanie znajdujące się w podręczniku pod 
tematem lekcji i zróbcie sobie zadania w zeszycie ćwiczeń. Nie wysyłacie już zdjęć.  

W czwartek tj. 11.06.2020 jest święto więc lekcji zdalnej nie będzie.  

Pozdrawiam Dorota Otczyk 

 

 


