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Karta pracy 

„Ahoj przygodo, ahoj!” 

 

Dzień dobry. 

Kapitanowi Wawrzyńcowi i jego załodze będziemy towarzyszyć w kolejnych etapach 

wyprawy po ukryty skarb. Zapraszam! 

 

 

Fot. 1. Maria Pijas 
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1.Skopiuj poniższy link, a następnie wklej do przeglądarki Internetu.  

Miłego słuchania !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5xtCa4MPjk 

Śpiewające Brzdące – Ocean nam niestraszny – Piosenki dla dzieci 

 

 

 

Fot. 2. Marta Pijas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5xtCa4MPjk
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2. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie udziel pisemnej odpowiedzi na pytanie. 

Upłynęło wiele czasu od podjętego przez prawnuka Wawrzyńca postanowienia 

wypełnienia spuścizny pradziada, nim przystąpił on do realizacji swojego zamierzenia. 

Przygotowania do wyprawy były bardzo żmudne i czasochłonne, toteż niejednokrotnie 

wywoływały niezadowolenie wśród przyszłej załogi.  

Zaplanowanie trasy rejsu, skompletowanie załogi, podzielenie jej na wachty 

i przydzielenie każdemu zadań, przygotowanie statku oraz zgromadzenie niezbędnego 

zaopatrzenia i ekwipunku, wymagały wiele czasu, starań i samozaparcia.  

Równie ważne było wytworzenie pozytywnego nastawienia wśród członków 

załogi. Budowanie wiary w powodzenie wyprawy, przed czekającymi ich po drodze 

uciążliwościami podróży, nie należało do najłatwiejszych zadań.  

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień, kiedy to mogły zacząć ziszczać się 

marzenia kapitana Wawrzyńca. Dzień, w którym statek wraz z załogą po długich 

miesiącach przygotowań, wypłynął z portu ku nieznanemu. 

Ahoj przygodo, ahoj! 

 

3. A teraz odpowiedz na pytanie. 

 

  Dlaczego musiało upłynąć wiele czasu, nim kapitan Wawrzyniec przystąpił 

do realizacji swojego zamierzenia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Rys. 1. https://pixabay.com/pl/vectors/świata-ziemi-planety-glob-mapa-1301744/ 

 

4. Pokoloruj zgodnie z legendą kontynenty na załączonej na następnej stronie mapie 

świata:  

 Europę – kolorem zielonym,  

 pozostałe kontynenty, które rozpoznasz dowolnymi, wybranymi przez Ciebie 

kolorami,  

 morza i oceany zaznacz kolorem niebieskim.  

Możesz wykonać mapę świata dowolną techniką (plasteliną, farbami, czy np. 

w postaci wydzieranki z papieru kolorowego). Będzie to również mile widziane. 

       Powodzenia ! 
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Rys.2.: https://pixabay.com/pl/illustrations/mapa-sylwetka-mapie-kontur-mapy-961700/ 

 

5.Skopiuj poniższe linki, a następnie wklej je kolejno do przeglądarki Internetu. 

Miłego słuchania.  Zapraszam ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvw8ZeHNs_s 

Piosenka edukacyjna dla dzieci - Kontynenty - Profesor Szymon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NCh45mDid54 

Nauka kontynentów dla dzieci - poznajemy kontynenty - kontynenty przedszkole 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvw8ZeHNs_s
https://www.youtube.com/watch?v=NCh45mDid54
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5. Czy wiesz, ile mamy kontynentów? Zakreśl w poniższym diagramie kolor, 

do którego przyporządkowana jest właściwa liczba kontynentów na Ziemi i wpisz 

poprawną odpowiedź. 

niebieski – 3 kontynenty 

brązowy –5 kontynentów 

zielony – 7 kontynentów 

żółty – 9 kontynentów 

 

    

  

6. Wypisz nazwy wszystkich kontynentów, które znasz i spróbuj uporządkować je 

w kolejności od największego do najmniejszego. Powodzenia ! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Który z kontynentów na Ziemi jest największy, a który najmniejszy? Podaj 

właściwą odpowiedź. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękuję! 
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  Czy wiesz, że: 

 

 Kontynent – w języku łacińskim oznacza „łączny”. 

 W znaczeniu geograficznym, to:  

➢ olbrzymi obszar lądu otoczony ze wszystkich stron morzami i ocenami; 

➢ z innymi kontynentami może być połączony wąskimi przesmykami. 
 

 Na Ziemi zostało wyodrębnionych 7 kontynentów, tj.: 

1. Europa  

Powierzchnia: 10,5 mln km2 

2. Azja  

Powierzchnia: 44,6 mln km2 

3. Ameryka Północna  

Powierzchnia: 24,2 mln km2 

4. Ameryka Południowa  

Powierzchnia: 17,8 mln km2 

5. Afryka  

Powierzchnia: 30,317 mln km2 

6. Australia  

Powierzchnia: 7,7 mln km2 

7. Antarktyda  

Powierzchnia: 13,2 mln km2 

 

Europa:  

 

 pod względem geograficznym nie jest kontynentem;  

 wchodzi w skład Eurazji – połączenia Europy i Azji z oddzielającymi je górami Ural, 

rzeką Embą oraz północnym wybrzeżem Morza Kaspijskiego;  

 w niektórych miejscach nie ma wyraźnych granic naturalnych pomiędzy tymi 

częściami świata;  

 zostało przyjęte, iż ze względu na odrębne warunki naturalne, florę, faunę, kulturę, 

historię oraz politykę Europa będzie stanowić odrębny kontynent. 
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Największym kontynentem na świecie jest Azja, najmniejszym Australia. 

 

 Azja 

➢ to zdecydowanie największy kontynent na świecie, liczący 44,6 miliona 

kilometrów kwadratowych powierzchni, czyli ponad 4 razy więcej niż 

Europa,  

➢ zamieszkała przez 4,6 miliarda ludzi;  

➢  znajduje się tutaj najwyższy i najniższy punkt na świecie – Mount 

Everest oraz Morze Kaspijskie.  
 

 Australia  

➢ najmniejszy kontynent o powierzchni wynoszącej 7,7 miliona 

kilometrów kwadratowych, zamieszkiwanej przez 25 milionów ludzi; 

➢ jest siódmym pod względem wielkości kontynentem;  

➢ w porównaniu z Azją jest aż prawie 6 razy mniejsza, natomiast jest tylko 

nieco mniejsza od Europy;  

➢ jedyny kontynent, który zajmuje jeden kraj. 

 

 

Obraz Clker-Free-Vector-Images z Pixabay   

https://pixabay.com/pl/users/clker-free-vector-images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=41444
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=41444

