
Wędrówki po świecie - poznajmy kontynenty 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yN8JOuitKks - piosenka o kontynentach 

 

  

 

 

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. 

 

Kontynenty świata 

https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48  -film edukacyjny 

 

Siedem ziemskich kontynentów to: Europa, Azja, Ameryka Północna, Ameryka 
Południowa, Australia, Antarktyda i Afryka. 

 

 

 



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. 

Azja 

https://www.youtube.com/watch?v=0Aqb52Xb_TU – film edukacyjny 

 

 

Na kontynencie żyje ponad 4,4 miliarda ludzi. Azja jest zatem kontynentem najbardziej 
zaludnionym. 

 

 

 



Informacje i ciekawostki 

 

W Azji jest 48 krajów, które są uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dwa 
kraje azjatyckie dzielą również część swojego terytorium na kontynencie europejskim. Kraje 
te to Rosja i Turcja. 

Największy kraj: Rosja według lądu, chociaż około 40% kraju należy do kontynentu 
europejskiego. 

Chiny są największym krajem pod względem liczby ludności. Czy wiesz, że w Chinach 
mieszka tyle samo ludzi co w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej, Ameryce 
Południowej i Europie Zachodniej razem wziętych. 

 Największe miasto: Szanghaj w Chinach. W Szanghaju mieszka ponad 24 milionów ludzi. 

 Tokio ma największy obszar metropolitalny i ma więcej mieszkańców niż cała Kanada! 

 Rzeka Jangcy jest najdłuższą rzeką na kontynencie azjatyckim. Znajduje się w Chinach i ma 
6357 kilometrów długości. Jangcy jest trzecią najdłuższą rzeką na świecie po Amazonce i 
Nilu. 

Mount Everest. Góra (8.849 metrów) znajduje się w Himalajskim łańcuchu górskim. To 
najwyższa góra świata. 

Największe jezioro: Morze Kaspijskie. Linię brzegową dzieli pięć krajów: Rosja, 
Turkmenistan, Kazachstan, Azerbejdżan i Iran. 

 Najgłębsze jezioro: Jezioro Bajkał, położone w Rosji blisko granicy Mongolii, jest 
najgłębszym jeziorem na świecie, o głębokości 1637 metrów. Naukowcy uważają, że zawiera 
20% słodkiej wody powierzchniowej na świecie. 

Największa pustynia: Gobi jest największą pustynią w Azji i piątą co do wielkości pustynią 
na świecie. Jest to zimna pustynia, na której temperatury mogą być bardzo niskie i czasami 
może wystąpić nawet śnieg. 

Siedem z dziesięciu najgęściej zaludnionych miast świata znajduje się w Azji. I są to: Pekin, 
Szanghaj, Karaczi, Stambuł, Bombaj, Delhi i Guangzhou. 

 

 

 

 

 



Pandy, Tygrysy i inne ciekawe zwierzęta występują w Azji. Jest wiele fascynujących 
zwierząt, które pochodzą z tego kontynentu. Do zwierząt, które nazywają Azję domem, 
należą panda wielka, słoń azjatycki, tygrys, wielbłąd, kobra królewska, jak i nosorożec 
indyjski. 

 

 

Azja - Co warto zobaczyć 

https://www.youtube.com/watch?v=y2v-7toENkM  - film edukacyjny 

 

Afryka 

 Drugim największym kontynentem na Ziemi jest Afryka, przez którą płynie najdłuższa 
rzeka świata – Nil. Znajduje się tutaj także największa na świecie pustynia – Sahara. 

 



Afryka 

https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4 – film edukacyjny 

Afryka zajmuje drugie miejsce pod względem liczby mieszkańców. Afryka jest 
rozległym, pięknym krajem z suchymi, gorącymi pustyniami na północy i tropikalną 
dżunglą na południu. Antropolodzy wierzą, że pierwsi ludzie żyli w Afryce 7 milionów 
lat temu. Ci ludzie nie mieszkali w wioskach ani miastach. Byli koczownikami, 
myśliwymi, zbierającymi rośliny i jagody. 

 

 

Na kontynencie afrykańskim istnieje 54 niezależnych krajów i jedno niezarządzające przez 
żadne Państwo terytorium, Sahara Zachodnia w Afryce. To kontynent ogromnych gór, 
tropikalnych lasów deszczowych, trawiastych sawann, trzech wielkich pustyń i najdłuższej 
rzeki świata. 

Najwyższy szczyt: Góra Kilimandżaro w Tanzanii wznosi się na wysokość 5895 metrów nad 
poziomem morza 

Największe jezioro: Jezioro Wiktoria ma 68 800 kilometrów kwadratowych 

Największa rzeka: Nil. Ma długość 6695 kilometrów. Jest to najdłuższa rzeka na świecie 

Informacje i ciekawostki 

 Jest domem dla niesamowitej dzikiej przyrody i największego ssaka znanego człowiekowi – 
słonia afrykańskiego. 

W Afryce mówi się w ponad 1000 językach. 

Cywilizacja starożytnego Egiptu jest jedną z najstarszych i najdłużej istniejących cywilizacji 
na świecie. 

 Duża część Afryki ma klimat tropikalny lub pustynny. Afryka ma największy obszar 
tropikalny spośród wszystkich kontynentów. Równik przebiega przez środek Afryki, a około 
90 % kontynentu leży w strefie tropikalnej. 



 Afrykański kontynent jest najstarszym zamieszkałym obszarem na świecie. 

 Ponad 25% wszystkich języków używanych jest tylko w Afryce, a na kontynencie używa się 
ponad 2000 uznanych języków. 

 Ponad 50% Afrykanów nie ukończyło 25 roku życia. 

Afryka jest najbiedniejszym i najsłabiej rozwiniętym kontynentem świata, a PKB wynosi 
zaledwie 2,4% światowego PKB. 
Prawie 40% dorosłych w Afryce jest analfabetami – dwie trzecie stanowią kobiety. Wskaźniki 
umiejętności czytania i pisania wśród dorosłych wynoszą poniżej 50% w Beninie, Burkina 
Faso, Czadzie, Etiopii, Gwinei, Mali, Nigrze, Senegalu, Sierra Leone i Gambii. 

 Połowa gatunków zwierząt na kontynencie afrykańskim żyje w lasach deszczowych. Około 
90 proc. lasów deszczowych Afryki Zachodniej zostało już zniszczonych. Drugim co do 
wielkości lasem deszczowym na świecie jest dorzecze Konga w środkowej części Afryki. 
Zagraża również wylesianiu, budowie dróg i gospodarce rolnej. 

 Na północ i południe od lasów tropikalnych znajdują się sawanny, obszary z wysokimi 
trawami oraz rozproszone drzewa i krzewy. W sawannie występują duże zwierzęta: słonie, 
lwy, tygrysy, żyrafy i zebry. 

 

Afryka jest domem trzech pustyń 

 

 

Sahara na północy jest największą pustynią na świecie. Pustynia Sahara sięga od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie do Morza Czerwonego na wschodzie. Od wschodu do zachodu 
długość wynosi 4800 km. Z północy na południe szerokość wynosi 1800 km. 

Namib, w południowo-zachodniej Afryce, jest jednym z najgorętszych i najbardziej suchych 
miejsc na ziemi, 

Pustynia Kalahari w południowej Afryce jest zimną skalistą pustynią. 



Kilimandżaro 

 

 

 

Góra Kilimandżaro to najwyższy szczyt górski Afryki, składa się z nieaktywnego 
wulkanu. Kilimandżaro znajduje się na granicy Kenii i Tanzanii w pobliżu równika, ale 
jest tak wysokie, że chociaż leży w tropiku, jego szczyt zawsze pokryty jest śniegiem. 

 

Afryka jest bogata w urozmaicone gatunki dzikich zwierząt: słonie, pingwiny, lwy, 
gepardy, foki, żyrafy, goryle, krokodyle i hipopotamy.  

 

 

 

 



 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.  

 

Ameryka północna i południowa 

pohttps://www.youtube.com/watch?v=5cPyjcBOMVg  -  film edukacyjny 

 

Ameryka północna 

Informacje i ciekawostki 

Ameryka Północna leży na półkuli północnej, a większość znajduje się również na półkuli zachodniej. 

Kontynent graniczy z wieloma oceanami: Ocean Arktyczny od północy, Pacyfik od 
południa i zachodu oraz Atlantyk od wschodu. 

Na południu Ameryka Północna graniczy zarówno z Ameryką Południową i Morzem 
Karaibskim. 

 Klimat i krajobraz na tym kontynencie jest bardzo zróżnicowany. Grenlandia i większość 
Kanady jest zimna. Północne Stany Zjednoczone, w tym Alaska, również mają bardzo mroźne 
zimy, podczas gdy południe jest ciepłe i suche. 



Meksyk ma największą liczbę ludności, ale jest najbiedniejszym krajem Ameryki Północnej, 
podczas gdy Kanada ma najmniejszą liczbę ludności. Stany Zjednoczone są najbogatszym 
krajem w Ameryce Północnej. Przez tysiące lat, rodzime plemiona żyły w Ameryce 
Północnej i zajmowały się ziemią. Kiedy odkrywcy przybyli tu z Europy, sytuacja się 
zmieniła. Obecnie większość ludzi w Ameryce Północnej to potomkowie imigrantów z 
Hiszpanii, Włoch, Francji, Irlandii, Anglii, Niemiec i innych krajów europejskich. 

Ponad 500 milionów ludzi mieszka w Ameryce Północnej. 

 Ameryka Północna jest jedynym kontynentem, który ma każdy rodzaj klimatu. 

Dominującymi językami Ameryki Północnej są języki hiszpański, angielski i francuski. 

Ameryka Północna, zajmująca około 4,8% całkowitej powierzchni Ziemi, cieszy się opinią 
trzeciego co do wielkości kontynentu. 

 Najwyższym punktem Ameryki Północnej jest góra McKinley na Alasce. 

 Pierwszą pisaną konstytucją świata jest konstytucja Stanów Zjednoczonych. 

 Największym miastem Ameryki Północnej jest miasto Meksyk. 

 Obecna 50-gwiazdkowa flaga amerykańska została zaprojektowana przez 17-latka jako 
projekt szkolny w 1958 roku. Dostał ocenę B- czyli 4-. 

24 kraje, w tym USA tworzą kontynent Ameryki Północnej. 

 Niagara to jeden z najpopularniejszych wodospadów Ameryki Północnej na świecie. 

Kanada ma największą na świecie liczbę jezior. 

 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. 

 

Ciekawe miejsca w Ameryce północnej 

https://www.youtube.com/watch?v=XSELv4zpbc8 – film edukacyjny 



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. 

Niesamowita Ameryka Południowa 

https://www.youtube.com/watch?v=zI2wLew_KnE - zdjęcia 

 

 

 

 

Informacje i ciekawostki 

Mieszka tutaj 422,5 milionów ludzi (2016). 

 Największy kraj: Brazylia. Kraj ten zajmuje ponad połowę powierzchni kontynentu. Czy 
wiesz, że Brazylia jest tylko nieznacznie mniejsza niż USA? 

 Największe miasto: Sao Paolo w Brazylii. Z ponad 20 milionami mieszkańców. Sao Paulo 
jest również jednym z 10 największych miast na świecie. 

 Najmniejszy kraj: Surinam. Kraj ten jest jednym z 10 najrzadziej zaludnionych krajów na 
świecie. 



 Największa wyspa: Tierra del Fuego (w znaczeniu hiszpańskim: kraina ognia), na 
południowym krańcu Argentyny i Chile. 

Najdłuższa rzeka: Amazonka (6 400 km długości). Amazonka ma więcej wody niż 
pozostałe 10 największych rzek świata łącznie! 

Najwyższa góra: Aconcagua w Argentynie. Góra (6961 metrów) położona jest w paśmie 
Andów. Aconcagua jest uważana za drugą co do wielkości szczytów świata po Mount Everest 
w Azji. 

 Podczas gdy południowoamerykańskie lasy deszczowe są jednymi z najbardziej wilgotnych 
miejsc na ziemi, pustynia Atacama w Chile uważana jest za najbardziej suche miejsce na 
ziemi. 

 Uważa się, że lasy deszczowe Amazonii charakteryzują się największą bioróżnorodnością na 
świecie, z setkami różnych gatunków zwierząt, około trzydzieści tysięcy gatunków roślin i 2,5 
miliona różnych gatunków owadów. 

 Religia jest ważną częścią kultury w Ameryce Południowej. 

 Około 90% ludzi identyfikuje się jako chrześcijanie, z czego 82% uważa się za chrześcijan 
rzymskokatolickich 

 

 

 

 

 

 

 



Australia 

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. 

 

 

 

Australia 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl1dqGyWOeY -  film edukacyjny 

 

 

 

  



Informacje i ciekawostki 

 Australia jest to szóstym co do wielkości krajem na świecie, zajmującym cały kontynent o 
powierzchni około 7,6 mln kilometrów kwadratowych. 

Roślinność obejmuje prawie 7 milionów kilometrów kwadratowych, czyli 91% powierzchni 
Australii. 

Największą populację Greków na świecie, obok Aten w Grecji, zamieszkuje w Melbourne 
w Australii. 

Większość egzotycznej flory i fauny Australii nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie. 

Jest to jedyny kraj-kontynent liczący 20 milionów ludzi na świecie. 

 Ponad 80% Australijczyków mieszka w odległości 100 km od wybrzeża, co czyni Australię 
jedną z najbardziej zurbanizowanych populacji zamieszkujących wybrzeże. 

W Australii używa się ponad 200 różnych języków i dialektów, w tym 45 języków 
rodzimych. Najczęściej używanymi językami obcymi są języki włoskie, greckie, 
kantońskie, arabskie, wietnamskie i mandaryńskie. 

 Australia posiada 16 obiektów światowego dziedzictwa, w tym zabytkowe miasta i 
krajobrazy. 

Główne miasta Australii to: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Darwin, Adelaide, 
Hobart i Canberra (stolica) 

Najwyższym szczytem Australii jest Góra Kościuszki o wysokości 2228 metrów. 

Uluru znajduje się w centrum kraju i jest największą pojedynczą skałą na świecie. 

Wielka Rafa Koralowa we wschodniej Australii jest największą rafą koralową na świecie. 
Rafa składa się z ponad 3000 raf, w których żyje ponad 350 gatunków koralowców i ponad 
1500 gatunków ryb. 

 

 



 W Australii żyje wiele gatunków zwierząt. Na znakach drogowych można zobaczyć 
kangura. Noszą one swoje niemowlęta w kieszeni. 

 

 

 Dwie trzecie kraju stanowią pustynne krajobrazy, 

 W Australii występuje ponad 750 różnych gatunków gadów, więcej niż w jakimkolwiek 
innym kraju na świecie. 

Australia jest jednym z najbardziej różnorodnych pod względem przyrody, 
kontynentów. Dla świata zwierzęcego Australii typowe są torbacze, do których należą: 
koala, kangury, diabeł tasmański i wiele innych. Ich młode rodzą się niezwykle małe, a 
dalszy rozwój przechodzą w torbie w brzuchu mamy. Wyłącznie tutaj i na kilku sąsiednich 
wyspach można spotkać dziobaka i kolczatkę. Bogaty jest również świat ptaków. 

 

Zwierzęta Australii 

https://www.youtube.com/watch?v=-6Q1Ts-G8AE – film edukacyjny 

 

 

10 najpiękniejszych miejsc w Australii 

https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0 – film edukacyjny 

 

 



Europa 

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. 

Europa 

https://www.youtube.com/watch?v=LIjJwJMomMI – film edukacyjny 

 

 

 

Informacje i ciekawostki 

Według greckiego mitu, imię Europa pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, uwiedzionej 
przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na Kretę. 

W Europie jest 46 krajów, a największym krajem jest Rosja o powierzchni 4,5 mln km², a z 
częścią azjatycką 17 075 426 km². 

W Europie mówi się w ponad 200 językach. 

Największe i najmniejsze kraje w Europie i na świecie: Rosja i Watykan. 

Uważa się, że Morze Śródziemne było kiedyś pustynią i stało się morzem w ciągu 600 000 
lat. 



Najczęściej odwiedzanym miejscem w Europie jest Disneyland w Paryżu. 

Szwecja ma więcej McDonaldów na osobę niż jakikolwiek inny kraj w Europie. 

Szwajcaria zabrania spóźnionej wizyty w łazience i spłukiwania wody w toalecie po godzinie 
22:00 w celu uniknięcia hałasu. 

Najdłuższą nazwą miasta w Europie jest Llanfair-pwllgwyngyll-gochgery-chwyrn-drobwll-
llan-llan-tysilio-gogogo-goch, który znajduje się w Walii. 

  Najlepsze Atrakcje w Europie   

Europa jest kontynentem niezwykle zróżnicowanym pod wieloma względami.                   
Poznajcie najlepsze atrakcje jakie znajdziecie w Europie. 

Koloseum, Rzym, Włochy 

 

Koloseum, czyli amfiteatr Flawiuszów wzniesiony został w latach 70-72 do 80 n. e. przez 
Wespazjana i Tytusa – cesarzy z dynastii Flawiuszów. Koloseum to monumentalna, 
eliptyczna budowla, na terenie której odbywały się między innymi walki gladiatorów, 
naumachie czy polowania na dzikie zwierzęta. Tradycja mówi także, że na arenie Koloseum 
mordowano chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli. Miejsce uznawane za 
jeden z 7 nowych cudów świata. 

 Bazylika Św. Piotra, Watykan, Włochy 

 



Watykan jest najmniejszym państwem świata zarówno pod względem powierzchni, jak i 
liczby ludności, i sam ten fakt czyni go wartym odwiedzenia (zwłaszcza przy okazji wizyty w 
Rzymie, na którego terenie stanowi enklawę). 

Watykan jest także miejscem, gdzie rezyduje papież. Odwiedzany jest jednak przede 
wszystkim przez wzgląd na znajdującą się na jego terenie Bazylikę Św. Piotra – 
rzymskokatolicka bazylika zbudowana w latach 1506–1626, jeden z najważniejszych 
ośrodków pielgrzymkowych. 

Według tradycji wybudowana została na miejscu pochówku św. Piotra, uznawanego przez 
katolików za pierwszego papieża. W bazylice wziąć można także udział w mszy świętej 
celebrowanej przez papieża, wymaga to jednak dopełnienia szeregu formalności. Wszelkie 
informacje znaleźć można za pośrednictwem Internetu 

Średniowieczne Mury Miejskie, Dubrownik, Chorwacja  

 

 

 Dubrownik to jedno z najpopularniejszych miast w Chorwacji, mimo, iż plaż, które głównie 
przyciągają tam turystów jest tam niewiele. Zachwycają natomiast liczne zabytki, 
architektura. 

 

Szczególnie warte zobaczenia jest Stare Miasto, które w całości zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Stanowi ono unikat w skali europejskiej, 
zachował się tam bowiem w całości układ urbanistyczny średniowiecznego miasta wraz z 
systemem umocnień obronnych. Mury miejskie i inne fortyfikacje obronne zachowane są w 
stanie niemal nie zmienionym od XVII wieku, wewnątrz zaś znajdują się zapierające dech w 
piersiach zabytki 

 

 

 



Wieża Eiffla, Paryż, Francja 

 
 

Wieża Eiffla jest symbolem Paryża. „Żelazna dama”, bo tak zwykło się o niej mawiać 
znajduje się w zachodniej części miasta, nad Sekwaną, na północno-zachodnim krańcu Pola 
Marsowego. 

Wieżę zbudowana została na paryską wystawę światową w 1889 roku, miała ona między 
innymi zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, a także 
stać się symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji. 

 

Pałac Buckingham, Londyn, Wielka Brytania 

 

Brytyjska monarchia, mimo, że nie jest jedyną panującą po dziś dzień monarchią europejską, 
z całą pewnością wzbudza największe zainteresowanie wśród światowej opinii publicznej. 
Stała się wręcz jedną z atrakcji, dla których państwo to jest tak chętnie odwiedzane. 

 



 Fiordy, Norwegia 

 

 

Fiordy są bardzo charakterystycznym elementem peryglacjalnego krajobrazu wybrzeży 
Norwegii. Są to niezwykłe formacje pochodzenia lodowcowego – głębokie zatoki, które 
mocno „wcinają się” w głąb lądu, bardzo często rozgałęzione, z charakterystycznymi 
stromymi brzegami. Imponują swym wyglądem, przez co przyciągają do Norwegii rzesze 
turystów. Warto choć raz w życiu zobaczyć je na własne oczy. 

 

Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania 

 

Jednym z najpopularniejszych kierunków dla wielu turystów jest hiszpański archipelag Wysp 
Kanaryjskich, w skład którego wchodzą wyspy: Teneryfa, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro i La Graciosa, oraz mniejsze wysepki: Alegranza, 
Lobos, Montaña Clara, Roque del Este i Roque del Oeste. 

 

 



Akropol, Ateny, Grecja 

 

 

 

Starożytna Grecja jest kolebką całej cywilizacji zachodniej.  Ateński akropol (czyli tak 
zwane górne miasto) położony jest na wapiennym wzgórzu o wysokości względnej 70 m. 

Miejsce to wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze świątynie 
zostały tam wybudowane w okresie archaicznym, jednak zostały zniszczone podczas wojen 
perskich. Odbudowa zainicjonowana została przez Peryklesa, wówczas powstał tam kompleks 
świątyń: Partenon, Erechtejon, Apteros, sanktuarium Artemidy Brauronia i Propyleje, których 
ruiny – podobnie, jak i wiele innych – oglądać można po dziś dzień. 

 

Informacje i ciekawostki 

 W Europie mówi się w ponad 250 różnych językach. 

 Mieszka tutaj 742 milionów osób. 

 Europa była głównym miejscem kilku historycznych okresów, takich jak renesans i 
rewolucja przemysłowa, które wywarły ogromny wpływ na świat. 

 Jeśli chodzi o obszar lądowy, Europa jest tylko o dwa procent większa niż Kanada. 

Nazwa „Europa” mogła pochodzić od greckiego słowa „eurus”, które oznacza szerokie. 

 Niektóre z największych imperiów świata powstały na europejskich ziemiach. Obejmuje to 
starożytne Cesarstwo Rzymskie, a następnie Imperium Brytyjskie, Hiszpańskie i Rosyjskie. 



Największym aktywnym wulkanem Europy jest góra Etna, położona w Sycylii, w 
południowej części Włoch. 

 Największym miastem w Europie jest Stambuł, jeśli weźmie się pod uwagę kraje 
transkontynentalne, które łączą Europę i Azję (jak Turcja). W przeciwnym razie Moskwa jest 
największa, a następnie Paryż i Londyn. 

Europa jest częścią Eurazji, gigantycznego kontynentalnego masywu lądowego obejmującego 
Europę i kontynentalną Azję. 

 Morze Śródziemne, które graniczy z Europą, Azją i Afryką, kilkakrotnie wyschło. 

Bułgaria uważana jest za najstarszy kraj w Europie, ponieważ jej nazwa praktycznie nie 
zmieniła się od 641 roku n. e. 

 Góra Wezuwiusza, wulkan położony na wschód od Neapolu we Włoszech, znany jest z jego 
erupcji w 79 roku naszej ery który zniszczył Pompeje. Jest on nadal aktywnym wulkanem, 
więc jest szansa, że w przyszłości ponownie się wybuchnie. 

 

Antarktyda 

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. 

Antarktyda 

https://www.youtube.com/watch?v=0Fka9ogv2lA -  film edukacyjny 

 

 



Informacje i ciekawostki 

 

Antarktyda jest piątym co do wielkości kontynentem leżącym w najbardziej wysuniętej na 
południe części ziemi. 

Geograficznie leży na południowej półkuli Ziemi i obejmuje Biegun Południowy. 

Otoczony jest Oceanem Południowym i zajmuje powierzchnię 14 milionów kilometrów 
kwadratowych. 

Niemal całą Antarktydę pokrywa lód. Tylko na 2% Antarktydy nie ma lodu. 

Grubość lodu pokrywającego Antarktydę wynosi 1,9 km. 

Antarktyda jest najzimniejszym, najsuchszym i najbardziej wietrznym kontynentem na 
świecie. 

Średnia roczna suma opadów Antarktydy jest bardzo niska, stąd nazywana jest również 
pustynią polarną. 

Na Antarktydzie nie ma stałych mieszkańców z powodu wyjątkowo mroźnej pogody. 

W miarę oddalania się od wybrzeży na Antarktydzie pogoda staje się chłodniejsza i bardziej 
sucha. 

Na Antarktydzie znajduje się około 70% słodkiej wody Ziemi. 

toczony jest Oceanem Południowym (połączenie oceanów Atlantyku, Indii i Pacyfiku) 

Biegun południowy znajduje się na Antarktydzie. 

Antarktyda jest większa niż Europa i prawie dwukrotnie większa od Australii. 

Najzimniejsza temperatura zanotowana na Ziemi wystąpiła w 1983 roku w stacji Vostok na 
Antarktydzie, -89,2 °C. 

Podczas gdy ludzie nie mieszkają na stałe na Antarktydzie, kilka tysięcy ludzi mieszka i 
pracuje w różnych ośrodkach badawczych na kontynencie. 

Poziom morza wzrósłby o około 60m, gdyby cały lód na Antarktydzie się stopił. 

Antarktyda jest największym kawałkiem lodu na powierzchni Ziemi. 

 

 

 



Do powszechnie znanych zwierząt żyjących na Antarktydzie należą pingwiny i foki. 
Pingwiny spotyka się głównie na wybrzeżach kontynentu i są świetnymi pływakami.             
Potrafią nurkować na głębokość ponad 500 metrów i wstrzymać oddech na 20 minut 

 

 

 

Ciekawostki o pingwinach 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kxzMw1C7id8 – film edukacyjny 

 

 

5 największych tajemnic Antarktydy! 

https://www.youtube.com/watch?v=CY4OHuXJb6w  - film edukacyjny 

 

 



Wykreślanki, krzyżówki, rebusy 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Puzzle online: 

https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Kontynent  

Kolorowanka online: 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-kontynenty-mapa-%C5%9Bwiata_8997.html  

 

Niezwykłe miejsca na ziemi  

https://www.youtube.com/watch?v=2US4mU75TPM - film dokumentalny 

 

 

 

 


