
Klasa 4 – przyroda 

Data: 12.05.2020 

Temat: Wody stojące i wody płynące. 

Zapoznaj się z poniższym materiałem. 

Na Ziemi znajdują się duże ilości wody. Woda słona, tworząca morza i oceany, zajmuje 

ponad dwukrotnie większą powierzchnię niż lądy. Wody słodkiej, która występuje na 
kontynentach, jest znacznie mniej. 

 

 

1. Podział powierzchniowych wód śródlądowych. 

Wody występujące na powierzchni lądów nazywamy powierzchniowymi wodami 

śródlądowymi. Są one zgromadzone w zbiornikach i ciekach naturalnych – w rzekach, 

jeziorach i bagnach – oraz w zbiornikach i ciekach sztucznych, czyli utworzonych przez 

człowieka – kanałach, stawach hodowlanych i gliniankach (dołach po wykopanej 

glinie, napełnionych wodą). 

Ze względu na ruch wody powierzchniowe można podzielić na: 

• wody płynące, czyli cieki wodne (rzeki, strumienie, kanały),  

• wody stojące (jeziora, stawy, bagna). 

Jeziora są zbiornikami naturalnymi i mogą mieć różną wielkość. Jedne mają łagodne, 

piaszczyste brzegi i dno, a inne cechują się zabagnionymi brzegami i mulistym dnem. Ich 

brzegi są zarośnięte bujną roślinnością. 

Stawy są to niewielkie, najczęściej sztuczne zbiorniki wody, utworzone w celach 
gospodarczych, głównie do hodowli ryb. 

Bagna to obszary o grząskim podłożu, silnie nasączone wodą. Często powstają wskutek 

zarastania jezior lub stawów. Bagna mogą występować także na obszarach, gdzie 

podłożem są skały nieprzepuszczalne dla wody. 

W górach małe cieki wodne noszą nazwę potoków. Woda w potokach spływa z gór 

bardzo szybko. Nieduże cieki płynące powoli na terenach równinnych noszą nazwę 

strumieni. 

 

 



2. Rodzaje wód śródlądowych. 

wody płynące 

 

 

 

 



wody stojące 

 

 

3. Rzeka płynąca w najbliższej okolicy 

W mniejszej lub większej odległości od twojej miejscowości płynie rzeka. Rzeka to 

naturalny ciek wodny. Rzeki na mapach są zaznaczone kolorem niebieskim, a ich nazwy 

wpisuje się wzdłuż ich biegu, również kolorem niebieskim lub granatowym. Obserwując 

rzekę, możesz dostrzec, że część wody płynie szybciej niż reszta. Jest to nurt rzeki.                     

W zależności od nachylenia terenu nurt może być spokojny lub szybki (rwący). Rzeka 

zwykle sama żłobi koryto i podmywa strome brzegi. Z biegiem lat po obu stronach koryta 

powstaje dolina rzeczna. Woda w rzece transportuje drobny materiał skalny: piasek, muł 

i okruchy skalne. W miejscach, gdzie woda płynie wolniej, z naniesionego żwiru i piasku 

tworzą się mielizny, czyli płycizny w korycie rzeki. Do rzeki wpadają mniejsze rzeki – 

zwane dopływami. Miejsce, w którym rzeka bierze swój początek, to źródło rzeki. Wiele 

rzek ma swoje źródła na obszarach górskich. Każda rzeka ma też swój koniec nazywany 

ujściem rzeki. 

 



 

4. Wykorzystanie rzek do różnych celów 

Rzeka nie tylko urozmaica krajobraz, ale często jest też wykorzystywana przez 

ludzi do bardzo różnych celów. Jeśli rzeka jest w miarę szeroka i głęboka, może służyć 

jako droga transportu, a także w celach turystycznych, można po niej pływać np. 

kajakami. Jeżeli nie jest zanieczyszczona, można się w niej kąpać i łowić ryby. Z rzeki 

czerpie się też wodę do picia (po zabiegach filtracyjnych) i do celów gospodarczych. 

Woda z rzeki jest często używana w przemyśle. Wycieczka nad rzekę to doskonała 
okazja do obserwowania życia w środowisku wodnym. 

 

 

 

 

 



Praca domowa.  

Witajcie dzieci! Waszym zadaniem dzisiaj jest napisanie notatki do lekcji (oczywiście w 
zeszycie). 

Pomoże wam w tym podręcznik oraz powyższy materiał. Możecie również wykorzystać 
sketchnotkę (czyli zapisywanie notatek metodą myślenia wizualnego). 

 

 

Oprócz tego rozwiązujecie w ćwiczeniach,  zadania do tematu 45. Robicie zdjęcia i 
wysyłacie na moją pocztę: dotczyk7@gmail.com 

Termin oddania: 14.05.2020 r.  

Pozdrawiam, Dorota Otczyk 
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