
Zapraszamy Cię d
które ukazują 

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE:

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q

 

Polska, to niesamowite 

zaczynamy naszą wirtualną podróż. 

Zapraszamy Cię na 

GNIAZD, abyś mógł 

się na… 

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

x7yvI0IY

 

 

 

 
do zapoznania się z poniższymi filmami, 

które ukazują urzekające piękno Naszego K
Na początek:  

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE:
 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

olska, to niesamowite GÓRY. Tu 

zaczynamy naszą wirtualną podróż. 

Zapraszamy Cię na SZLAK ORLICH 
abyś mógł łagodnie wznieś 

się na… wyżyny:  

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

x7yvI0IY 

 

 

o zapoznania się z poniższymi filmami,  
Naszego Kraju.  

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE:  

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 



Następnie udamy się w

WIDOKI Z 10 NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW:

https://www.youtube.com/watch?v=f3MuN92qfbQ

W Polsce mamy wiele interesujących miast, które warto zwiedzić. 

OTO 10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST W GÓRACH

https://www.youtube.com/watch?v=luCClYjGsZ4&list=RDCMUC1Z
OdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=2

 

 

 

 

 

 

 

Następnie udamy się w… góry. Na początek proponujemy Ci 

WIDOKI Z 10 NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW:

LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=f3MuN92qfbQ

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce mamy wiele interesujących miast, które warto zwiedzić. 

OTO 10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST W GÓRACH

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=luCClYjGsZ4&list=RDCMUC1Z
OdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=2 

góry. Na początek proponujemy Ci  

WIDOKI Z 10 NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW:  

https://www.youtube.com/watch?v=f3MuN92qfbQ 

W Polsce mamy wiele interesujących miast, które warto zwiedzić.  

OTO 10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST W GÓRACH: 

https://www.youtube.com/watch?v=luCClYjGsZ4&list=RDCMUC1Z



Gdy znudzi się Ci zgiełk górskich miasteczek, zapraszam

OTO 10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC UKRYTYCH 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr7ZVttZyc0&list=RDCMUC1Z
OdreYQH8u5NFHouvUfCQ&

Góry, to nie tylko szczyty, ale również skrywające się w ich 
wnętrzach, ukryte dla ludzkich oczu skarby i 

Zapraszamy Cię do 

10 NAJDŁUŻSZYCH JASKIŃ W POLSCE: 

https://www.youtube.com/watch?v=BQr3vAaiICU&list=RDCMUC1
ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=17

Gdy znudzi się Ci zgiełk górskich miasteczek, zapraszam
w Tatry.  

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC UKRYTYCH 
NA TYM TERENIE: 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr7ZVttZyc0&list=RDCMUC1Z
OdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=5 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Góry, to nie tylko szczyty, ale również skrywające się w ich 
ukryte dla ludzkich oczu skarby i tajemnice. 

Zapraszamy Cię do wirtualnego zwiedzenia 

10 NAJDŁUŻSZYCH JASKIŃ W POLSCE: 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=BQr3vAaiICU&list=RDCMUC1
ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=17 

 

 

 

 

 

Gdy znudzi się Ci zgiełk górskich miasteczek, zapraszamy Cię  

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC UKRYTYCH 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr7ZVttZyc0&list=RDCMUC1Z

Góry, to nie tylko szczyty, ale również skrywające się w ich 
tajemnice. 

zwiedzenia  

10 NAJDŁUŻSZYCH JASKIŃ W POLSCE:  

https://www.youtube.com/watch?v=BQr3vAaiICU&list=RDCMUC1
 



Polska, to kraj, przez który przepływają 
Obejrzyj film prezentujący

 10 NAJDŁUŻSZYCH RZEK W POLSCE

https://www.youtube.com/watch?v=GbZqdAxPT1Y&list=RDCMUC
1ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=16

Jeżeli pasjonuje Cię woda
powinieneś zobaczyć film przedstawiający 

10 największych zapór wodnych w Polsce: 

https://www.youtube.com/watch?v=M6mqkblXlHE&list=RDCMUC1
ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=4

Polska, to kraj, przez który przepływają rozliczne
Obejrzyj film prezentujący 

10 NAJDŁUŻSZYCH RZEK W POLSCE

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=GbZqdAxPT1Y&list=RDCMUC
1ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=16 

 

 

 

 

 

                                  

 

 
 
 

Jeżeli pasjonuje Cię woda oraz zabytki techniki, to koniecznie 
powinieneś zobaczyć film przedstawiający 

10 największych zapór wodnych w Polsce: 

 LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=M6mqkblXlHE&list=RDCMUC1

ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=4 

 

 

 

 

 

 

rozliczne rzeki.  

10 NAJDŁUŻSZYCH RZEK W POLSCE:  

https://www.youtube.com/watch?v=GbZqdAxPT1Y&list=RDCMUC
 

 

, to koniecznie 
powinieneś zobaczyć film przedstawiający  

10 największych zapór wodnych w Polsce:  

https://www.youtube.com/watch?v=M6mqkblXlHE&list=RDCMUC1



Mówiąc o rzekach, nie moż
Zapraszamy Cię do zapoznania

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH JEZIOR W POLSCE:

https://www.youtube
ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=14

Jeśli myślimy o  jeziora

sobie MAZURY
i zrelaksować się przy kojącej zmysły muzyce, zachęcamy Cię 

do obejrzenia filmu „Piękno mazurskiej przyrody 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bNt0g31W7lQ

o rzekach, nie można pominąć bogactwa jezior. 
Zapraszamy Cię do zapoznania się z kolejnym filmem 

prezentującym  

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH JEZIOR W POLSCE:

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=PHoyucyKAL4&list=RDCMUC1
ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeziorach, to koniecznie powinniśmy wyobrazić 

MAZURY! Aby poznać piękno mazurskiej przyrody 

i zrelaksować się przy kojącej zmysły muzyce, zachęcamy Cię 
do obejrzenia filmu „Piękno mazurskiej przyrody 

https://www.youtube.com/watch?v=bNt0g31W7lQ

 

 

 

 

 

 

pominąć bogactwa jezior. 
z kolejnym filmem 

10 NAJPIĘKNIEJSZYCH JEZIOR W POLSCE: 

.com/watch?v=PHoyucyKAL4&list=RDCMUC1
 

powinniśmy wyobrazić 

Aby poznać piękno mazurskiej przyrody  

i zrelaksować się przy kojącej zmysły muzyce, zachęcamy Cię  
do obejrzenia filmu „Piękno mazurskiej przyrody – relaks”: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNt0g31W7lQ 



Możesz również zobaczyć
jak wygląda pojezierze mazurskie
z innej 

Umożliwia to w wirtualny sposób film 

„MAZURY Z LOTU PTAKA”:

https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękno Mazur ma chronić utworzony na tym terenie Mazurski Park 
Krajobrazowy. Klikając w poniższy link możesz zapoznać się 

z bogactwem krajobrazu tego obszaru Polski:

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cfvD8ikPGf4

Możesz również zobaczyć,  
ak wygląda pojezierze mazurskie 
z innej – wyższej perspektywy ;). 

Umożliwia to w wirtualny sposób film  

„MAZURY Z LOTU PTAKA”:  
LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4

 

 

Piękno Mazur ma chronić utworzony na tym terenie Mazurski Park 
Krajobrazowy. Klikając w poniższy link możesz zapoznać się 

z bogactwem krajobrazu tego obszaru Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=cfvD8ikPGf4

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4 

Piękno Mazur ma chronić utworzony na tym terenie Mazurski Park 
Krajobrazowy. Klikając w poniższy link możesz zapoznać się  

z bogactwem krajobrazu tego obszaru Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=cfvD8ikPGf4 



Naszą podróż po Polsce rozpoczęliśmy w górach, aby łagodnie 
spłynąć rzekami w stronę pojezierza i dotrzeć do

Klikając w poniższy link możesz zobaczyć

 1O NAJPIĘKNIEJSZYCH PLAŻ W POLSCE

https://www.youtube.com/watch?v=xfX8ywR1WaU&list=RDCMUC
1ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=26

Cudownie prezentują się również 

BAŁTYCKIE PLAŻE Z LOTU 

Jeżeli chcesz je podziwiać z tej niezwykłej perspektywy, to 
umożliwi Ci to film ukryty pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=oXGd83iZFVk

Naszą podróż po Polsce rozpoczęliśmy w górach, aby łagodnie 
spłynąć rzekami w stronę pojezierza i dotrzeć do

Klikając w poniższy link możesz zobaczyć

1O NAJPIĘKNIEJSZYCH PLAŻ W POLSCE

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=xfX8ywR1WaU&list=RDCMUC

1ZOdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=26 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cudownie prezentują się również  

BAŁTYCKIE PLAŻE Z LOTU PTAKA.

Jeżeli chcesz je podziwiać z tej niezwykłej perspektywy, to 
umożliwi Ci to film ukryty pod poniższym linkiem:

LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=oXGd83iZFVk

 

Naszą podróż po Polsce rozpoczęliśmy w górach, aby łagodnie 
spłynąć rzekami w stronę pojezierza i dotrzeć do… morza!  

Klikając w poniższy link możesz zobaczyć 

1O NAJPIĘKNIEJSZYCH PLAŻ W POLSCE:  

https://www.youtube.com/watch?v=xfX8ywR1WaU&list=RDCMUC
 

PTAKA.  

Jeżeli chcesz je podziwiać z tej niezwykłej perspektywy, to 
umożliwi Ci to film ukryty pod poniższym linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=oXGd83iZFVk 

  



Nad morzem są nie tylko plaże, ale i miejsca przeznaczone 

OTO 1O NAJPIĘKNIEJSZYCH 
PROMENAD NADMORSKICH W POLSCE: 

https://www.youtube.com/watch?v=lzZkMYEfsTA&list=RDCMUC1Z
OdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=19

W tej prezentacji przedstawiliśmy Ci
 tylko mały fragment boga

flory i fauny Naszego K

Zapraszamy Cię do odkrywczych wycieczek.
Życzymy wielu niezapomnianych 

Nad morzem są nie tylko plaże, ale i miejsca przeznaczone 
do spacerowania.  

OTO 1O NAJPIĘKNIEJSZYCH 
PROMENAD NADMORSKICH W POLSCE: 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=lzZkMYEfsTA&list=RDCMUC1Z

OdreYQH8u5NFHouvUfCQ&index=19 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tej prezentacji przedstawiliśmy Ci
tylko mały fragment bogactwa krajobrazu, 

flory i fauny Naszego Kraju. 
 

Zapraszamy Cię do odkrywczych wycieczek.
wielu niezapomnianych przygód

Nad morzem są nie tylko plaże, ale i miejsca przeznaczone  

OTO 1O NAJPIĘKNIEJSZYCH  
PROMENAD NADMORSKICH W POLSCE:  

https://www.youtube.com/watch?v=lzZkMYEfsTA&list=RDCMUC1Z

W tej prezentacji przedstawiliśmy Ci 
ctwa krajobrazu, 

raju.  

Zapraszamy Cię do odkrywczych wycieczek. 
przygód!  


