
W GÓRACH 
 

W Polsce góry leżą na południu kraju. 

Najstarszymi łańcuchami górskimi w Polsce są Góry Świętokrzyskie oraz 
Sudety, 

a najmłodszym Karpaty. 

W Polsce jest 46 pasm górskich wchodzących w skład tych trzech łańcuchów 

górskich. 

 

  

Najwyższe góry w Polsce to KARPATY. 

Najczęściej w Karpatach ( pasmo górskie) wędrujemy po Tatrach ( łańcuch 
górski) 

 

 
 

Zapraszam na film „5 najpiękniejszych miejsc w Tatrach” 

https://youtu.be/WvQpXKlePZ   



Najwyższe szczyty w polskich Tatrach to: 

RYSY 2499 m , GIEWONT 1895m, KASPROWY WIERCH 1987m, 

Mówi się, ze stolicą Tatr jest 

ZAKOPANE 

  

       

  LATEM                                                                  ZIMĄ   

                         

 BESKIDY 

Beskidy stanowią pasmo górskie wchodzące w skład Karpat.  

Beskidy podzielić można na Zachodnie i Wschodnie,  

Beskidy są nam znane  chyba najbardziej, bo są bisko nas i w pogodne dni 
widzimy na  

horyzoncie ich zarys. Jest to najmłodsze pasmo górskie w Polsce.  

Do najpopularniejszych pasm Beskidów zalicza się Beskid Śląski i  Beskid 
Żywiecki. 

   Najwyższym szczytem jest Diablak, który ma 1725 m wysokości, czyli 
Diabelski Szczyt,  nazywany                                           

                                                        Babią Górą  

                                                                



Bieszczady  

To również pasmo górskie w łańcuchu Karpat. 

 Najwyższy szczyt w Bieszczadach na terytorium Polski to Tarnica  o 
wysokości 1346 m. 

                        

 

   SUDETY  

Sudety leżą w południowo-zachodniej części Polski.  

Najwyższym pasmem Sudetów są Karkonosze ze szczytem  Śnieżka – 1603 m 

                             

 Widok Góry Śnieżki, na której szczycie znajduje się Obserwatorium 

 Meteorologiczne. Często wędrujemy także po innych pasmach Sudetów.  

Najbardziej popularne to Góry STOŁOWE, SOWIE, IZERSKIE, ORLICKIE . 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

  Góry Świętokrzyskie leżą w południowo-wschodniej Polsce, na Wyżynie Kieleckiej. 

                                                                



Są to najstarsze i najniższe góry w Polsce. 

Najwyższym szczytem jest Łysica  o wysokości 614 m i znajduje się 
w paśmie Łysogór. 

  

                        

    

Zagadki o zwierzętach występujących w górach: 

 

1. Duże i piękne są te zwierzęta, w wysokich górach, w lasach mieszkają.  

Żadne z nich zimnych dni nie pamięta, bo wszystkie smacznie je przesypiają. 

 ……………………………. 

2. Ogon, uszy ma i kły - psa daleki krewny.  

W bajkach tylko bywa zły, w lesie jest potrzebny. 

…………………………………  

3. Jestem zgrabna i płochliwa Jadam trawkę, liście zrywam.  

Sierść mam płową, łatkę białą, A poroże raczej małe.  

Jestem zwinna jak panienka. Kto ja jestem? No?                                                            

…………………………………………  

4. Na wysokich nogach, z dużymi rogami, 

po leśnych mknie drogach, staje za drzewami. 

………………………………………………………………. 

  



Możecie również wykonać prace plastyczne wykorzystując różne techniki i 
materiały. 

                     

 

GRA EDUKACYJNA 

ORTOGRAFICZNE SCRABBLE  

Masz podane litery. Przy każdej literze napisana jest jej wartość w punktach. Z 
podanych liter utwórz jak najwięcej wyrazów z „rz”. Obok każdego wyrazu 
zapisz liczbę punktów, np. „MA” – M -1pkt, A -1pkt. Wyraz MA otrzymuje 2 
pkt. Masz ograniczony czas do 5 minut. Powodzenia!  

  

 

Możesz sam narysować sobie taką tabelę. Poproś do gry rodzeństwo lub osobę 
dorosłą. 

Czekam na Wasze prace, zrób zdjęcie i wyslij na adres: tejs.bozena@gmail.com 


