
Klasa 4 – przyroda 

Data: 26.05.2020 

Temat: Wpływ działalności człowieka na krajobraz. 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku (temat 49) oraz z poniższym materiałem. 

Wiemy, że musimy chronić nasze środowisko. Człowiek nie powinien 

zanieczyszczać powietrza, wody i gleby, a powinien chronić rośliny i zwierzęta oraz 
oszczędzać wodę. Elementem środowiska jest krajobraz, który obserwujemy codziennie. 

Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu na przestrzeni wieków. 

 

 

 

 



Przed setkami lat większość terenu Polski pokrywały lasy i naturalne łąki. Był to 

krajobraz naturalny. Ludzie, aby przeżyć, żywili się roślinami, polowali na zwierzęta, 

wycinali lasy w celu budowy chat i wypasania zwierząt, które udomowili. 

              W miarę upływu lat rosła liczba ludności, a więc powstawały nowe osiedla                             

i zwiększała się powierzchnia pól uprawnych oraz łąk do wypasu bydła. 

              Osiedla wciąż się rozrastały, ludzie wykonywali coraz to nowe zawody, 

następował rozwój przemysłu. Zaczął się wyraźnie zaznaczać wpływ człowieka na 
krajobraz. 

Jak człowiek zmienia naturalne elementy krajobrazu? 

W miejscu swojego zamieszkania człowiek wpływa na wszystkie elementy 

krajobrazu naturalnego. W wyniku eksploatacji surowców mineralnych zmienia 

ukształtowanie powierzchni; budując domy, drogi, linie kolejowe modyfikuje wygląd 

krajobrazu. Gdy wznosi tamy, tworzy kanały, sztuczne jeziora, reguluje rzeki, człowiek 

oddziałuje na wody powierzchniowe. Przez wycinanie lasów wpływa na roślinność                           
i siedliska zwierząt. Grunty orne, sady i ogrody zmieniają naturalną postać gleby. 

 

Próby rekultywacji krajobrazu 

Niekontrolowany wpływ człowieka na krajobraz może doprowadzić do bardzo 

poważnych negatywnych skutków. Odpady przemysłowe i komunalne (miejskie) są 

wytwarzane w ogromnych ilościach, zanieczyszczają gleby, wody i powietrze. Może to 

prowadzić do zmian szaty roślinnej, np. zniszczenia lasów. Od pewnego czasu człowiek 

zdaje sobie sprawę ze swoich błędów i stara się przywrócić pierwotny stan niektórych 
składników krajobrazu. Takie działania nazywamy rekultywacją. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Natężenie zmian w krajobrazie zależy od rodzaju działalności człowieka. 

 

 

 



 

Podsumowanie: 

 

 



 

 

 



 

 

Witajcie drodzy uczniowie. Rozpoczynamy dzisiaj ostatni rozdział w podręczniku. 

Przeanalizujcie sobie temat w podręczniku oraz materiał przygotowany przeze mnie. 

Zróbcie w zeszycie notatkę oraz zadania w zeszycie ćwiczeń (temat 49). Proszę o zdjęcia 

tylko zadań z zeszytu ćwiczeń. Zdjęcia przysyłacie na mój adres mailowy: 
dotczyk7@gmail.com.  

Przypominam Wam, że w czwartek   tj.  28.05.2020 r. piszemy sprawdzian z działu 5. 

Sprawdzian opublikuję na poczcie Waszych rodziców, więc przekażcie rodzicom 

wiadomość, aby w czwartek o godz. 8.00 sprawdzili czy sprawdzian jest. Mam nadzieję, 

że wszystko pójdzie nam sprawnie.  

Sprawdzian będzie napisany w WORDZIE i również będzie w pdf. Jak tylko otworzy wam 

się któryś z tych dokumentów rozpoczynacie pracę.  

Sprawdzian piszecie 1 godzinę, czyli od 8.00 do 9.00.  

Po napisaniu zwracanie na mój adres mailowy: dotczyk7@gmail.com 

Pozdrawiam, Dorota Otczyk 
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