
 

KĄCIK MAŁEGO  GEOGRAFA  

 

 

 

NA PEWNO KAŻDE DZIECKO WIE, CO TO JEST MORZE, ALE WARTO 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEN TEMAT, DLATEGO ZAPRASZAMY 

WAS DO NASZEGO 

MORZE – TO NATURALNY ZBIORNIK WODNY O RÓŻNYM 
STOPNIU ZASOLENIA
POWIERZCHNIA MÓRZ NA ZIEMI TO 40 MILIONÓW KM, CO 
STANOWI 11% OCEANU ŚWIATOWEGO

70% NASZEJ PLANETY. 

KĄCIK MAŁEGO  GEOGRAFA  
 

 

 

 

NA PEWNO KAŻDE DZIECKO WIE, CO TO JEST MORZE, ALE WARTO 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEN TEMAT, DLATEGO ZAPRASZAMY 

WAS DO NASZEGO MINI PRZEWODNIKA PO MORZACH

 

 

NATURALNY ZBIORNIK WODNY O RÓŻNYM 
ENIA, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ OCEANU. OGÓLNA 

POWIERZCHNIA MÓRZ NA ZIEMI TO 40 MILIONÓW KM, CO 
STANOWI 11% OCEANU ŚWIATOWEGO, KTÓRY

70% NASZEJ PLANETY. NA ŚWIECIE ISTNIEJE 71 MÓRZ.

 
 

 

 

 

 

KĄCIK MAŁEGO  GEOGRAFA   

NA PEWNO KAŻDE DZIECKO WIE, CO TO JEST MORZE, ALE WARTO 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEN TEMAT, DLATEGO ZAPRASZAMY 

PRZEWODNIKA PO MORZACH 

NATURALNY ZBIORNIK WODNY O RÓŻNYM 
CZĘŚCIĄ OCEANU. OGÓLNA 

POWIERZCHNIA MÓRZ NA ZIEMI TO 40 MILIONÓW KM, CO 
, KTÓRY ZAJMUJE 

NA ŚWIECIE ISTNIEJE 71 MÓRZ. 



ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE

oddzielone od oceanu przez wyspy lub 
półwyspy

 
 
MORZA MIĘDZYWYSPOWE 
położone wyłącznie mię
Morze Jawajskie
 
 

MORZA MIĘDZYKONTYNENTALNE 
leżące między kontynentami 

 

ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE MORZA DZIELIMY NA:

 
MORZA OTWARTE –  
mają bezpośrednie, szeroki 
połączenie z oceanem 
 np. Morze Norweskie. 

 
 

MORZA PRZYBRZEŻNE –  
oddzielone od oceanu przez wyspy lub 

półwyspy  np. Morze Japońskie. 

 
MORZA MIĘDZYWYSPOWE – 
położone wyłącznie między wyspami np. 
Morze Jawajskie. 
 
 

 
MIĘDZYKONTYNENTALNE –  

leżące między kontynentami  
np. Morze Czerwone. 

 

MORZA WEWNĄTRZKONTYNENTALNE 
położone wewnątrz jednego kontynentu 
np. Morze Białe. 

 

 

 

 

MORZA DZIELIMY NA: 

 

dzy wyspami np. 

 

MORZA WEWNĄTRZKONTYNENTALNE – 
nego kontynentu 



WSZYSTKIE MORZA, W ZALEŻNOŚCI O
NALEŻĄ DO JEDNEGO Z OCEANÓW:

 ATLANTYCKEGO, 
ARKTYCZNEGO

 

 
WYJĄTKIEM SĄ 2 MORZA: KASPIJSKIE I MARTWE 

słonymi jeziorami, ponieważ nie posiadają połączenia ze 
światowym wszechoceanem.

 

Morze Kaspijskie

Morze Martwe –
problemu możemy unosić się nad powierzchnią wody, 

nawet jeśli nie potrafimy pływać

WSZYSTKIE MORZA, W ZALEŻNOŚCI OD SWOJEGO POŁOŻENIA 
NALEŻĄ DO JEDNEGO Z OCEANÓW: 

ATLANTYCKEGO, SPOKOJNEGO, INDYJSKIEGO, 
ARKTYCZNEGO I POŁUDNIOWEGO. 

WYJĄTKIEM SĄ 2 MORZA: KASPIJSKIE I MARTWE – nazywane dużymi, 
słonymi jeziorami, ponieważ nie posiadają połączenia ze 

światowym wszechoceanem. 
 

Morze Kaspijskie – widok z Kosmosu.

 

 

– jego zasolenie jest tak duże, że bez 
problemu możemy unosić się nad powierzchnią wody, 

nawet jeśli nie potrafimy pływać 

 

 

D SWOJEGO POŁOŻENIA 

, INDYJSKIEGO,  

 

nazywane dużymi, 
słonymi jeziorami, ponieważ nie posiadają połączenia ze 

widok z Kosmosu. 

jego zasolenie jest tak duże, że bez 
problemu możemy unosić się nad powierzchnią wody, 

 



CZY WIECIE ŻE… 

TERAZ KILKA FAKTÓW I CIEKAWOSTEK

 O NASZYM POLSKIM MORZU 

 Bałtyk jest morzem
ze wszystkich stron jest otoczone lądem i połączone tylko 
płytkimi cieśninami z Morzem Północnym:

 Jest jednym z najmłodszych mórz należących do Oceanu 
Atlantyckiego – 

 Długość linii brzegowej wynosi 8100 kilometrów, a największa 
głębokość to 459 metrów.

 Ze względu na niskie zasolenie 
mórz półsłonych
i z tego względu żyje w nim o wiele mniej zwierząt, niż 
w innych morzach 

 

 

 

 

 Jest morzem burzliwym i dynamicznym
i strome. 

TERAZ KILKA FAKTÓW I CIEKAWOSTEK 

O NASZYM POLSKIM MORZU – MORZU BAŁTYCKIM: 

 

Bałtyk jest morzem śródlądowym na północy Europy, które 
stron jest otoczone lądem i połączone tylko 

płytkimi cieśninami z Morzem Północnym: 

 

Jest jednym z najmłodszych mórz należących do Oceanu 
 powstało 12 tysięcy lat temu. 

brzegowej wynosi 8100 kilometrów, a największa 
głębokość to 459 metrów. 
e względu na niskie zasolenie – średnio 7%, zalicza się do 

mórz półsłonych (wspominane wyżej Morze Martwe ma 26%) 
i z tego względu żyje w nim o wiele mniej zwierząt, niż 

innych morzach – dorsze, śledzie, rekin – żarłacz 

Jest morzem burzliwym i dynamicznym – fale są krótkie 

na północy Europy, które 
stron jest otoczone lądem i połączone tylko 

Jest jednym z najmłodszych mórz należących do Oceanu 

brzegowej wynosi 8100 kilometrów, a największa 

średnio 7%, zalicza się do 
wyżej Morze Martwe ma 26%) 

i z tego względu żyje w nim o wiele mniej zwierząt, niż 
żarłacz śledziowy: 

fale są krótkie 



 Jak możemy doświadczyć jest to morze zimne
od pory roku temperatura wody wynosi od 
Celsjusza. 
 

 Niestety Morze Bałtyckie
zanieczyszczonych mórz świata 
znajdować się nawet 50 ton broni chemicznej.
 

 W 2017 roku
przepłynął Bałtyk wpław w ciągu 29 
godzin  

 

 

Jak możemy doświadczyć jest to morze zimne –
od pory roku temperatura wody wynosi od -5 do + 20 stopni 

Niestety Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej 
zanieczyszczonych mórz świata – na jego dnie może 
znajdować się nawet 50 ton broni chemicznej. 

W 2017 roku Polak SEBASTIAN KARAŚ
przepłynął Bałtyk wpław w ciągu 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– w zależności 
5 do + 20 stopni 

jest jednym z najbardziej 
na jego dnie może 

SEBASTIAN KARAŚ 
przepłynął Bałtyk wpław w ciągu 29 



 

 

 

 

PIĘKNO NASZEGO MORZA 
… W OBIEKTYWIE KAMERY 
  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?
v=MLtavdqm75I&fbclid=IwAR0h7HE
4_JP7sDhDYh_9VqBy0bkd68NdWAv

oHMgt7LFD2L9I1bsN9KTHR2M  
 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=43PHITgcHeM  

 

 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA O BAŁTYKU 

… o jego położeniu, pięknie o tym,  
że jest wyjątkowe, ale i zagrożone…  

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem 
przygotowanym przez Waszych kolegów: 

 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=p4G8FerXy_E 
 



 
 

Czas na plastyczne
         wyzwanie
 

 

 

 

na plastyczne 
yzwanie! 

 

KOLAŻ - (również z fr. collage) 

technika artystyczna polegająca 
na formowaniu kompozycji 

z różnych materiałów i tworzyw 
(gazet, tkanin, fotografii, drob
przedmiotów codziennego użytku 
itp.). ... Słowo „kolaż” pochodzi od 

francuskiego czasownika
  coller (sklejać).
 
  

 
 

 

 

 

 

 

(również z fr. collage) – 

technika artystyczna polegająca 
na formowaniu kompozycji 
różnych materiałów i tworzyw 

(gazet, tkanin, fotografii, drobnych 
przedmiotów codziennego użytku 

” pochodzi od 
francuskiego czasownika 

coller (sklejać). 



„W MORSKICH GŁĘBINACH
odcieniami niebieskiego. Niech plamy farb tworzą owalne 

kształty. Od środka do zewnątrz 
najciemniejszych

Następnie wytnijcie z czarnej kartki kolorowego papieru 
kształty morskich zwierząt

A teraz coś dla tych, którzy lubią robić
 oryginalne i przestrzenne kartki

https://www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/7180054289

W MORSKICH GŁĘBINACH” – pomalujcie kartkę różnymi 
odcieniami niebieskiego. Niech plamy farb tworzą owalne 

Od środka do zewnątrz – najjaśniejsze do 
najciemniejszych – jak na pracy poniżej

wytnijcie z czarnej kartki kolorowego papieru 
kształty morskich zwierząt i naklejcie na środku kartki.

(SZABLONY w osobnym pliku)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

teraz coś dla tych, którzy lubią robić
oryginalne i przestrzenne kartki

 
LINK: 

https://www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/7180054289
40040  

 

 

(SZABLON REKINA w osobnym pliku)

 

 

 

rtkę różnymi 
odcieniami niebieskiego. Niech plamy farb tworzą owalne 

najjaśniejsze do 
jak na pracy poniżej. 

wytnijcie z czarnej kartki kolorowego papieru 
środku kartki. 

w osobnym pliku) 

teraz coś dla tych, którzy lubią robić 
oryginalne i przestrzenne kartki 

https://www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/7180054289

w osobnym pliku) 



  COŚ PIĘKNEGO
… czyli jak 

plażę z lotu ptaka.

Na stronie, której link znajdziecie poniżej, 

przepis na piękny 

(FILMIK na samym końcu instrukcji)

Spróbujcie! Jestem 

LINK: https://jakmalowac.pl/2019/06/05/jak

 

 
 

COŚ PIĘKNEGO!!!
czyli jak krok po kroku namalować 

plażę z lotu ptaka. 

stronie, której link znajdziecie poniżej, 
znajduje się  

przepis na piękny obraz -

na samym końcu instrukcji)

estem pewna, że Wam się uda

https://jakmalowac.pl/2019/06/05/jak-malowac
obraz-morski-6-krokow/  

 

 

 

 

 

!!!  
namalować 

stronie, której link znajdziecie poniżej, 

- 

na samym końcu instrukcji). 

pewna, że Wam się uda  !!! 

malowac-plaze-


