KONTYNENTY ŚWIATA

Kontynenty to główne obszary lądowe na Ziemi. Każdy z nich jest wyjątkowo, jeśli chodzi o
klimat, mieszkańców oraz zamieszkujące je zwierzęta. Według naukowców, przez wiekami
stanowiły one jeden ląd nazywany Pangea, który na skutek procesów geologicznych rozpadł się
na siedem istniejących do dzisiaj kontynentów: Europę, Azję, Amerykę Północną, Amerykę
Południową, Australię, Antarktydę i Afrykę. Największym ziemskim kontynentem jest Azja. Na jej
terytorium znajdziemy najwyższy szczyt górski – Mount Everest w Himalajach oraz najgłębsze
jezioro na świecie: Jezioro Bajkał na terenie Rosji. Kontynent ten zamieszkany jest przez
większość ziemskiej populacji ludzkiej w bardzo zróżnicowanym rozmieszczeniu. Najwięcej
mieszkańców mają bowiem takie kraje, jak Chiny czy Indie, a bardzo niewiele zamieszkuje w
obszarach zimnych lub pustynnych tej części Ziemi.Drugim największym kontynentem na Ziemi
jest Afryka, przez którą płynie najdłuższa rzeka świata – Nil. Znajduje się tutaj także największa
na świecie pustynia – Sahara. Trzecim co do wielkości kontynentem Ziemi jest Ameryka
Północna. Na jej terenie można w różnych regionach znaleźć wszystkie rodzaje stref
klimatycznych. Wśród 22 krajów znajdujących się na terenie Ameryki Północnej do
najważniejszych należą Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Ameryka Środkowa i Karaiby. Nieco
zaskakujący jest fakt, że częścią tego kontynentu jest także wyspa Grenlandia. Wśród
najciekawszych roślin na tym kontynencie znajdują się m. in. platany, należące do największych
drzew liściastych, które w niektórych miejscach osiągają wysokość 100 metrów lub więcej. W
południowej części kontynentu można spotkać aligatory, a jednym ze zwierząt – symboli dawnej,
dzikiej Ameryki Północnej były bizony – gatunek żubrów, który został niemal wybity, ale obecnie
przywraca się go do życia w parkach narodowych. Ameryka Południowa to czwarty pod
względem wielkości kontynent Ziemi, położony w większości na jej półkuli południowej i w części
na zachodniej. Panuje tu w większości klimat wilgotny i gorący. Wśród najciekawszych gatunków
zwierząt występujących na tym kontynencie znajdziemy anakondę – największy gatunek węży,
alpakę hodowaną głównie dla wełny, a także największego gryzonia świata – kapibarę. W
Wenezueli znajduje się Angel Falls, największy wodospad na świecie, a w Amazonii – największe
lasy deszczowe. Niemal całkowicie pokryta lodem Antarktyda to piąty co do wielkości kontynent
świata, który co ciekawe, do 1840 roku był uznawany za grupę wysp odizolowanych od świata.
Dopiero odkrycia dokonywane w XIX wieku doprowadziły do uznania tej krainy za kontynent, na
którym ziemia jest stale zamarznięta. Panują na nim tylko dwie pory roku: lato i zima, a do
ekstremalnych temperatur panujących w tej części świata przyzwyczaiło się niewiele gatunków
roślin i zwierząt. Wśród nich znajdują się głównie mchy i porosty, pingwiny cesarskie, foki i
walenie.Europa, leżąca na półkuli północnej oraz pograniczu półkul wschodniej i zachodniej
razem z Azją stanowi kontynent Eurazja, choć ze względu na oddzielenie jej górami Uralu, jest
tradycyjnie uznawana za osobną część kontynentalną. Obecnie na jej terenie położonych jest 46
państw oraz dwa państwa niepodległe: Kosowo i Naddniestrze. Klimat panujący w tej części

Ziemi należy do umiarkowanych, choć w obszarach górskich Europy panują oczywiście znacznie
niższe temperatury, a w południowych rejonach Morza Śródziemnego jest najcieplej. Choć jest
to jeden z mniejszych kontynentów, jednak jego populacja jest na miejscu drugim pod względem
liczebności na świecie. Australia jest najmniejszym z kontynentów położonym na półkuli
południowej. Dwie trzecie kontynentu to pustynia, a panujący tu klimat jest ciepły i o wysokiej
wilgotności. Ze względu na oddalenie od innych rejonów świata, w Australii znajdziemy
najwięcej gatunków zwierząt endemicznych, występujących tylko tutaj, jak koala, kangury
torbacze, ptaki nieloty kiwi czy dzikie psy dingo.
Kontynenty świata- film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48
test geograficzny- kontynenty
https://online.seterra.com/pl/vgp/3004

Legenda o pięknej Europie
Według legendy na azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego mniej więcej tam, gdzie dzisiaj
znajduje się Liban, żyła księżniczka o imieniu Europa,która była w owym czasie najpiękniejszą
kobietą na świecie. Jej ojcem był król Agenor. Pewnej nocy Europie przyśniło się, że kłócą się o
nią dwa kraje o postaciach kobiet. Pierwszy kraj, Azja, chciała, aby Europa pozostała, tu gdzie
jest. Drugi, kraj leżący po przeciwnej stronie, otrzymał od Zeusa rozkaz wyprowadzenia jej nad
morze. Następnego ranka zbierała nad brzegiem morza kwiaty. W pewnej chwili z wody wyszedł
potężny, lecz łagodny byk. Przekonał on Europę, by usiadła na jego grzbiecie i popędził przed
siebie. Po drodze byk wyznał Europie, że jest Zeusem, który przybrał postać zwierzęcia.
Uprowadził księżniczkę na grecką wyspę Kretę i tam pojął za żonę. Nazwa Europy wywodzi się z
greckiego euros w znaczeniu " ciemna woda". Nazwę tę zastosował Homer dla określenia
północnej Grecji, natomiast Herodot(185-425 p.n.e.) stosuje ją do obszarów położonych na
północ od Morza Egejskiego i Peloponezu, odróżniając w ten sposób obszary Azji i Libii. W
późniejszym czasie nazwą Europy określa się coraz większy zasięg terytorialny, aż do uzyskania
obecnego zakresu pojęcia.
Unia Europejska- państwa członkowskie.
https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M
Piosenka "Wspólna Europa"
https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM
Wypełnij karty pracy "Wokół pór roku" 64-71
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Moje obowiązki w domu
Obejrzyj obrazki. Pod każdym obrazkiem jest zdanie. Przeczytaj zdanie razem z rodzicem
i uzupełnij zdanie wybranym przez Ciebie symbolem. Symbole do wycięcia są po prawej
stronie kartki. Należy jeden wyciąć i wkleić w kratkę
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Temat: Pierwszy dar Pana Jezusa – Duch Święty.
Zesłanie Ducha Świętego – wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po
zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku
apostołów wstąpił Duch Święty. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed
Jego Wniebowstąpieniem.

Praca domowa: Pokoloruj obrazek, pomódl się modlitwą: „Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków”. Amen.

Temat: Pan Jezus pomaga chorym i czyni cuda.
Cuda są nieodłącznym elementem obecności Jezusa wśród ludzi. Jezus oczekuje od nas
współdziałania i gotowości do wypełniania Jego poleceń.
Uzdrowienie chorych – módl się za nami!

Praca domowa: Pokoloruj obrazek.

W-f klasa VIIIa
https://www.youtube.com/watch?v=x1Jql6kruS8
https://www.youtube.com/watch?v=N-WmUNTJTbY
https://www.youtube.com/watch?v=32lwrM4pcq0
https://www.youtube.com/watch?v=HfLCUrT1xxQ

Podgląd filmu YouTube #8 WF W DOMU/ĆWICZENIA KOORDYNACYJNO
-SKOCZNOŚCIOWE Z RĘCZNIKIEM

Podgląd filmu YouTube WF w sieci - "Zabawy z piłką"
Podgląd filmu YouTube Trening dla dzieci: stabilizacja #zostanwdomu

Podgląd filmu YouTube WF W DOMU - NA WESOŁO -8

