
POJADĘ W GÓRY 
Wiecie już doskonale, że Polska to piękne krajobrazy. Dziś zajmiemy się GÓRAMI , które są naszą 
dumą i wizytówką:-) Przenieśmy się więc na południe Polski. 

GÓRY- to wypukła forma ukształtowania terenu, której rzeźba jest bardzo urozmaicona, tworzą ją 
grzbiety i masywy górskie. 

KLIMAT GÓRSKI - charakteryzuje się niskimi temperaturami i wysoką wilgotnością, a na pogórzu 
(terenie pagórkowatym i górzystym) z kolei jest ciepło i wilgotno. 

Na południu naszego kraju znajduje się łańcuch górski o nazwie KARPATY , w jego skład wchodzą 
następujące pasma górskie: 

• Tatry- najwyższy szczyt RYSY (2499 m n.p.m.), 

• Pieniny- najwyższy szczyt WYSOKIE SKAŁKI (1050 m n.p.m.), 

• Beskidy: Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki (najwyższy szczyt: Babia 
Góra- 1723 m n.p.m.), Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Beskid Niski, 

• Gorce- najwyższy szczyt TURBACZ (1314 m n.p.m.) 

• Bieszczady- najwyższy szczyt TARNICA (1346 m n.p.m.) 

W Polsce południowo- zachodniej znajduje się łańcuch górski o nazwie SUDETY. Zaliczamy do 
niego następujące pasma górskie: 

• Karkonosze- najwyższy szczyt ŚNIEŻKA (1603 m n.p.m.) 

Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Góry 
Sowie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, 
Góry Opawskie. 

W południowo- wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej znajdują się Góry 
Świętokrzyskie z Pasmem Świętokrzyskim i wyodrębnionymi w nim pasmami: 

Łysogórskim (najwyższy szczyt Łysica- 612 m n.p.m.), Jeleniowskim (najwyższy szczyt- Szczytniak- 
554 m n.p.m.), Masłowski (najwyższy szczyt Klonówka- 473 m n.p.m.) 

  

Zapoznajcie się z wierszem:-) 

„ Góry nasze, góry” Janina Porazińska 

"Góry nasze, góry! 

Hale nasze, hale! 

Kto was zna tak dobrze, 

jako my, górale! 

Góry nasze, góry! 

Wy, wysokie szczyty! 

Kto Was przewędrował? 

Góral rodowity." 

  

UWAGA- NOWE POJĘCIA!:  

• HALE- są to obszary nadające się do wypasu zwierząt- owiec, położone w górach. 

• BACA- to osoba, która sprawowała kontrolę nad wypasem owiec na hali. Bardzo często baca miał 
pomocników, gdyż stada owiec były bardzo liczne. Pomocnicy bacy to juhasi, którzy pod jego okiem 
wprowadzani byli do zawodu i przyuczani do pracy. 

Opowiadanie Małgorzaty Szczęsnej „Letnie opowieści- echo w Tatrach”: 



„Byli ście kiedyś w Zakopanem, tam gdzie są najwyższe nasze góry? Właśnie tam jedziemy całą 
rodzinką! Dojeżdżamy już na Jaszczurówkę do przyjaciół rodziców – Bogusi i Janusza. (Zawsze się 
zastanawiałam, czy kiedyś mieszkały tam jaszczurki?) 

Jest wieczór i się ściemnia. Gospodarze otwierają bramę, a ich syn – Kamil, już biegnie, by nas 
przywitać. 

– Witojcie, witojcie – wita nas Janusz po góralsku. 

Bogusia i mama jak zwykle ściskają się ze łzami w oczach. Rozlokowujemy się i jemy kolację w ich 
przytulnej kuchni. Po posiłku my z Kamilem idziemy do jego pokoju i gramy w gry planszowe, a 
rodzice długo rozmawiają. Rano szeroko otwieramy okno i podziwiamy widok gór. Przed nami Nosal 
i Giewont z krzyżem na szczycie. Mimo że jest lato, na wierzchołku Giewontu widać śnieg. My z 
mamą nie wytrzymujemy i już śpiewamy. Pomóżcie nam: 

Biegnie do Nosala, słońce ją przypala. Siadła na Giewoncie, tam też piecze słońce. 

– Jak widać, nie całkiem udało się przegnać zimę! – mówi Karinka. Janusz proponuje wycieczkę. 
Zatrzymujemy się w miejscu, skąd możemy oglądać, jak na dłoni, całe Zakopane. Stąd wydaje się 
takie malutkie. Jedziemy dalej. Następny nasz przystanek to duży parking. 

– Co będziemy teraz robić? 

– Idziemy do Morskiego Oka – wyjaśnia ciocia Bogusia.– Czeka nas długi spacer. 

Droga chwilami jest trudna i z radością widzimy, że zbliżamy się do celu. Widok jest wspaniały. Staję 
na dużym kamieniu, z ciupagą w ręku, w góralskim kapeluszu z piórkiem i muszelkami. Rozpoczyna 
się sesja zdjęciowa! Wszyscy pstrykają mi zdjęcia. Czuję się jak gwiazda filmowa. 

– Chciałabym jeszcze przejść się wokół jeziorka! – mówi mama i patrzy w stronę ścieżki wyłożonej 
kamieniami. 

– Mamo, nie mamy siły, chodźmy na naleśniki do baru – prosi Mateusz. 

– Ja przejdę się z mamą! Zamówcie dla mnie z serem i czekoladą! – staję koło mamy. 

– Tylko uważajcie, bo często niedźwiedzie schodzą z gór! – przestrzega wujek. 

Nikogo nie ma na ścieżce, tylko my. Nagle słyszymy: uuuuu, uuuu. Przyspieszamy kroku, prawie 
biegniemy. 

– Uuuuu, Uuuuu, Uuuuuuu – głos rozlega się coraz głośniej i dobiega do nas ze wszystkich stron. 
Stajemy przerażone! 

– Uuuuuu – ten głos rozlega się teraz bardzo blisko nas! 

Nagle zza krzewu jałowca wybiega w naszym kierunku.... roześmiany wujek Janusz. 

– Janusz! – dobiega do nas Bogusia. – To wcale nie jest śmieszne! Bardzo przestraszyłeś dziewczyny. 

Gdy dociera do nas, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, wybuchamy śmiechem. 

– Wujku, jak to zrobiłeś, że głos dochodził do nas ze wszystkich stron – pytam, rozglądając się. 

– To echo! Gdy ryknąłem „uuu”, dźwięk mojego głosu odbił się od ścian lasów, górskich zboczy, skał 
i powrócił do nas. 

– Chodźmy lepiej na te naleśniki – mówi zdecydowanym głosem ciocia Bogusia. Jest jeszcze trochę 
zdenerwowana na wujka za ten żart.” 

  

Pytania do treści opowiadania: 

• Dokąd pojechała Ada z rodziną? 

• Co chciała zrobić mama, gdy zobaczyła jezioro? 

• Jaki dźwięk Ada usłyszała na ścieżce? 

  

Teraz już wiecie, co to ECHO. Wobec tego zaproponuję Wam zabawę: 



Zabawa w echo- zabawa dźwiękonaśladowcza- Pobawcie się z całą rodzinką- poproście rodziców, 
braci, siostry, dziadków, wujków, ciocie o udział we wspólnej zabawie. Stwórzcie krąg. Jedna osoba 
stoi w środku koła i wymawia słowo np. „góry”, osoby w kręgu kolejno powtarzają podane słowo 
coraz ciszej- od krzyku do szeptu:-) 

  

W górach należy być bardzo ostrożnym- pamiętajcie o tym, gdy pojedziecie na wakacje! Przytoczę 
Wam kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać będąc w górach, czy wybierając się na 
spacer górskimi szlakami: 

1. Korzystaj wyłącznie z oznakowanych tras turystycznych, rowerowych lub narciarskich. 

2. Orientuj się w terenie- stronach świata (pomocny może być kompas), kierunkach w których biegnie 
szlak turystyczny. 

3. Śledź czas marszu od momentu wyjścia by móc łatwo określić porę powrotu ze szlaku. 

4. Śledź stan pogody, w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych udaj się od razu do 
najbliższego miejsca schronienia. 

5. Nie wychodź samotnie w góry!!! 

6. Przygotuj się do wyjścia w góry: zadbaj o kondycję fizyczną przed górską wędrówką, zabierz ze 
sobą niezbędny ekwipunek: plecak, odpowiednie obuwie, ubranie chroniące przed deszczem i 
wiatrem, ciepłą odzież, podręczną apteczkę, prowiant i napoje, dobrze mieć ze sobą kompas i mapę, 
latarkę, telefon. 

7. Na szlakach górskich zachowuj się odpowiedzialnie: nie hałasuj, nie śmieć! 

  

W górach funkcjonują organizacje, takie jak GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), 
które prowadzą akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegają wypadkom na terenach górskich. 

Numer ratunkowy w górach to 985!!! 

  

Kogo i co możemy spotkać na szlaku? FAUNA I FLORA- kliknijcie w linki. Na podanych 
stronkach jest mnóstwo zdjęć, które z pewnością pobudzą Waszą wyobraźnię podczas wykonywania 
zadania (patrz- zadania dla chętnych- pejzaż górski) 

https://poczujmagiegor.wordpress.com/o-tatrach-2/flora-i-fauna/ 

https://poczujmagiegor.wordpress.com/o-tatrach-2/flora-i-fauna/ 

  

Zadania w kartach pracy: 

5l- str. 36 i 37, W. 26-27 

6l- str. 43a i b 

  

Zadania dla chętnych: 

• Lornetka- wykonanie lornetki z dwóch rolek po papierze toaletowym 

• Pejzaż górski- praca plastyczna 

 


