
Klasa 4 – przyroda 

Data: 02.06.2020 

Temat: Krajobraz wsi i miasta. 

Dzień dobry drogie dzieci. Najpierw chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia 
z okazji wczorajszego Dnia Dziecka. Myślę, że spędziliście ten czas radośnie i słonecznie. 

Oto życzenia: 

 

A teraz zaczynamy temat. Dzisiejszy temat nie jest nam obcy, ponieważ mieszkamy                
w pięknej okolicy gdzie są tereny zarówno wiejskie jak i miejskie.  

Z dzisiejszej lekcji dowiecie się: 

- czym charakteryzuje się krajobraz wiejski. 

- dlaczego krajobraz rolniczy jest ściśle związany z porą roku 

- czym charakteryzuje się krajobraz miejski 

 

Zaczynamy: 

 

 



1. Krajobraz wsi. 

 

Wieś produkuje żywność i potrzebuje dużych obszarów użytków rolnych, wolnych od 

zabudowań. O wyglądzie okolicy decydują takie naturalne składniki krajobrazu, jak gleby, 

skały, roślinność i zwierzęta. Elementami krajobrazu stworzonymi przez człowieka na 

wsi są zabudowania, drogi, pola uprawne, plantacje. Na terenie równinnym lub lekko 

falistym możemy często zobaczyć szachownicę pól uprawnych z zadrzewieniami 

śródpolnymi. Chronią się w nich ssaki i owady, a ptaki budują gniazda. Zagrody w takich 

wsiach są usytuowane zazwyczaj wzdłuż dróg albo rozrzucone po terenie całej wsi. 

Górskie wsie powstały wzdłuż dróg w dolinach. Na stokach znajdują się niewielkie pola, 

pastwiska i lasy. 

 
wieś Ratnowice niedaleko Nysy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostka!!! 

 

Największe i najmniejsze 

 

Najdłuższą wsią w Polsce jest Ochotnica w województwie małopolskim. Leży ona 

wzdłuż drogi i ma ponad 20 km długości . Największą powierzchnię ma Zawoja, również 

w województwie małopolskim. Znajduje się w niej siedziba dyrekcji Babiogórskiego 

Parku Narodowego i muzeum tego parku. Największą pod względem liczby ludności – 

ponad 12 000 – jest wieś Kozy w województwie śląskim. Z kolei najmniejsze miasto 

Wyśmierzyce w województwie mazowieckim nie ma nawet 1000 mieszkańców. 

 

 

 
 

 

 

 



2. Wiejskie krajobrazy są ściśle związane z porą roku. 

 

 
 

Wiejskie krajobrazy są bardzo zróżnicowane. W niektórych regionach przeważają 

wielkie sady, w innych pola uprawne, w jeszcze innych – łąki i pastwiska. Krajobraz wsi 

jest więc krajobrazem przekształconym przez człowieka. Taki krajobraz nazywamy 

krajobrazem rolniczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Krajobraz miast. 

 

Miasta średniej wielkości (statystyczne) i duże różnią się przede wszystkim 

wielkością zajmowanego obszaru, wysokością budynków i intensywnością ruchu 

ulicznego. Ich wspólną cechą jest gęsta sieć ulic, zwarta zabudowa, osiedla 

mieszkaniowe o podobnym typie budownictwa, mało zieleni oraz często 

zanieczyszczone powietrze i hałas. 

 
Oprócz budownictwa mieszkaniowego dużą część miast zajmują punkty usługowe, 

sklepy i hurtownie oraz zakłady przemysłowe. W dużych miastach jest więcej szkół 

różnego typu, specjalistycznych przychodni i szpitali, teatrów i kin, klubów sportowych. 

Ulice są jasno oświetlone i pełne reklam. Komunikację publiczną zapewniają autobusy, a 

w większych miastach także tramwaje oraz kolej niekiedy również metro. Jest to 

krajobraz silnie przekształcony działalnością człowieka, czyli krajobraz miejski. 

 

Z okazji wczorajszego dnia dziecka nie zadaję pracy domowej               

w postaci karty pracy.  Zróbcie sobie notatkę w zeszycie i ćwiczenia 

(temat 51). Nie wysyłajcie zdjęć.  
Pozdrawiam Dorota Otczyk 


