
Funkcjonowanie, Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Poznajemy  świat- kontynenty  świata.  
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ht tps : //epodrecznik i .p l /a/kontynenty -na-z iemi/D1Bw5HYBX  
Wyróżnia  s ię  7  kontynentów. Są  to :  Afryka,  Ameryka Po łudniowa,  Ameryka  
Północna,  Antarktyda,  Austra l ia ,  Az ja ,  Europa.  Największym  kontynentem  jest  
Az ja .   
Kontynent  –  w geograf i i  f i zyczne j :  o lbrzymi pod względem powierzchni  obszar  
lądu,  o toczony  ze  wszystk ich s t ron morzami  i  oceanami ,  a  z  innymi  
kontynentami  po łączony  co  na jwyże j  wąskimi  przesmykami .   

 

 
 
Przec zytaj  informac je  z  rodzic ami .  

 Azja to największy kontynent o powierzchni około 44,6 mln km Indeks górny 22. Leży 

prawie w całości na półkuli północnej i wschodniej. Wielu badaczy uważa, że wraz 

z Europą stanowi jeden kontynent nazywany Eurazją (o powierzchni ponad 55 mln km 

Indeks górny 22). 

 Afryka jest drugim pod względem powierzchni kontynentem. Jej obszar to ponad 30 mln 

km Indeks górny 22. Leży na północ i południe od równika oraz na wschód i zachód od 

południka 0⁰, czyli na wszystkich półkulach. Afryka ma najwięcej państw ze wszystkich 

kontynentów. 

 Ameryka Północna ma powierzchnię ponad 24 mln km Indeks górny 22 i położona jest 

w całości na półkulach północnej i zachodniej. 

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/D1Bw5HYBX


 Ameryka Południowa ma nieco mniej niż 18 mln km Indeks górny 22, a leży po obu 

stronach równika, ale tylko na półkuli zachodniej. Niektórzy badacze uważają obie 

Ameryki za jeden kontynent. 

 Antarktyda ma powierzchnię zaledwie 13 mln km Indeks górny 22 i leży wokół bieguna 

południowego. To jedyny duży ląd na świecie, na terenie którego nie ma żadnego państwa 

i który do żadnego państwa nie należy. 

 Europa ma powierzchnię około 10,5 mln km Indeks górny 22 i leży wraz Azją na półkuli 

północnej i wschodniej, ale jej zachodnie krańce sięgają półkuli zachodniej. 

 Australia jest najmniejszym kontynentem o powierzchni zaledwie 7,5 mln km Indeks 

górny 22 bez przybrzeżnych wysp (z całą Oceanią – 8,5 mln km Indeks górny 22). Leży na 

półkuli południowej i wschodniej. Jest w całości zajęta przez jeden kraj noszący tę samą  

nazwę 

Wpisz w tabeli nazwy kontynentów od największego do najmniejszego 
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 Afryka    Ameryka Południowa  
Ameryka Północna    Antarktyda  
Australia     Azja       Europa 
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Połąc z  nazwę kontynentu  z  nazwą społecznośc i  zamieszkuj ąc ej  dany  
kontynent .  
 
 

 
 
 

Europejczyk  
Afrykanin  
Amerykanin  
Azjata  
Australijczyk 
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Ludz ie  na  świec ie  różnią  s ię  miedzy  sobą  ko lorem skóry,  upodobaniami  i  
sposobem życ ia  -  bez  względu na  mie jsce  pochodzenia ludz i ,  na leży  s ię  każdemu 
to lerancja  i  s zacunek.  

 
 

Na j ak im kontynenc ie  świata   mieszka  ten c hłopiec ?  
 
 

………………………………………………………………..  
 
Na j ak im kontynenc ie  świata   mieszkasz  TY   ?  

 
………………………………………………………………..  
Jak  nazywa s ię  Twój  kraj ?  
 

……………………………………………………………  
Jak im j ęzykiem s ię  pos ługuj esz?  
 

…………………………………………………………  
 
 Jaka charakterystyczna budowla występuje na kontynencie, na którym zamieszkujesz? 

 
…………………………………………………………  
 
…………………………………………………………  
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Rozsypanka sylabowa -  Jaki  wyraz mam na myśli?  
 

https://learningapps.org/8311907 

Przeciwieństwa 

https://learningapps.org/view1390914 

rz- ż 

https://learningapps.org/1265030 

mały –duży 
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Pracuj online 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

Liczenie pieniędzy 

Liczenie pieniędzy – Dodaj do siebie wszystkie pieniądze (banknoty i monety), które wyświetlą Ci 

się na ekranie. Poprawny wynik wpisz w dolnym okienku. Potrafisz wykonać to zadanie 

bezbłędnie? 

Zadanie trudniejsze 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-puzzle/ 

Tabliczka mnożenia do 100 – To kolejne ćwiczenie, które pozwoli Ci opanować tabliczkę mnożenia 

do 100. Na ekranie wyświetlą Ci się trzy przykłady mnożenia oraz wyniki, które musisz 

odpowiednio dopasować. W przypadku pomyłki puzzle będą wracać na swoje miejsca, aż do 

momentu kiedy zadanie wykonasz prawidłowo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/8311907
https://learningapps.org/view1390914
https://learningapps.org/1265030
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-puzzle/


Przysposobienie do Pracy 

 Aktywny zawodowo i społecznie 

Trening umiejetności społecznych. 

Jestem asertywny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://static.scholaris.pl/resource_imp/110/110604/PLIKI_1/ESP1132_04_01.pdf 

 

 

http://static.scholaris.pl/resource_imp/110/110604/PLIKI_1/ESP1132_04_01.pdf


 

 

 



 

 

 



Zajęcia komputerowe 

https://epodreczniki.pl/a/grafika-w-tekscie/DevzJXLN2 

Grafika w tekście 

Aby wstawić grafikę w dowolne miejsce tekstu: 

 Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie wstaw obraz do tekstu. 

Nie przejmuj się niedokładnością wyboru miejsca oraz tym, że wstawiony obraz mógł popsuć 

obecny układ tekstu. Za chwilę to skorygujesz. 

 Zaznacz wstawiony obraz i dostosuj jego wielkość do tekstu. 

 Odszukaj polecenia Zawijanie tekstu (Opływanie tekstu) 

Przepisz tekst, wstaw rysunek do tekstu według instrukcji. 

Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy (fragment) 

 

Nowa siedziba, którą Staś nazwał „Krakowem”, została urządzona w przeciągu trzech dni. Ale 

przedtem złożono w „męskim pokoju” główne pakunki — i w chwilach wielkiej ulewy młoda czwórka 

znajdowała w olbrzymim pniu jeszcze przed wykończeniem mieszkania doskonałe schronienie. Pora 

dżdżysta rozpoczęła się na dobre, ale nie były to nasze długie, jesienne deszcze, w czasie których 

niebo zawleka się ciemnymi chmurami i nudna, uciążliwa słota trwa przez całe tygodnie. Tu 

kilkanaście razy na dzień wiatr przepędzał po niebie wzdęte obłoki, które zlewały ziemię obficie, po 

czym znów rozbłyskiwało słońce, jasne, jakby świeżo wykąpane i zalewało złotym światłem skały, 

rzekę, drzewa i całą dżunglę.(…) 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/grafika-w-tekscie/DevzJXLN2

