
NIESAMOWITE  ZJAWISKA I MIEJSCA NA   ZIEMI. 

 

Natura stworzyła na świecie takie cuda, że często wydają się nierealne. 

Zapraszam Was na wspólną wycieczkę po świecie. Zajrzymy w bardzo 

ciekawe miejsca. TO ZACZYNAMY     . 

 

WIELKI KANION, STANY ZJEDNOCZONE. 

 

Potrafisz sobie wyobrazić osiem budynków o wysokości Pałacu Kultury postawionych 
jeden na drugim? Tyle właśnie zmieściłoby się w najgłębszym miejscu Wielkiego 
Kanionu. Poza tym gigant jest długi na czterysta czterdzieści sześć kilometrów. To 
więcej niż droga z Warszawy do Gdańska. Widoczny z kosmosu wąwóz jest 
przełomem rzeki Kolorado w stanie Arizona. Zbudowany ze szkła taras widokowy 
(łącznie z podłogą) balkon zawieszony jest tysiąc dwieście dziewiętnaście metrów nad 
ziemią. 

 

ZORZA POLARNA.  

 



Zorzę polarną można obserwować w kilku miejscach na świecie: Skandynawii, Islandii, 

Laponii, Rosji, na Alasce, Grenlandii, Syberii. To wyjątkowe widowisko świetlne jest 

możliwe do zaobserwowania, gdy silnie naładowane cząstki zwane wiatrem 

słonecznym spotykają się z ziemskim polem magnetycznym w pierścieniu wokół 

bieguna północnego. 

 

 

WIELKA RAFA KORALOWA, AUSTRALIA. 

 

 

Ogromna powierzchnia widzianej z kosmosu Wielkiej Rafy jest trudna do wyobrażenia. 

Zajmuje ona tyle, ile siedemdziesiąt milionów boisk piłkarskich. Dwadzieścia milionów 

lat – na tyle oceniany jest wiek Rafy. Mieszka w niej około tysiąca pięciuset gatunków 

ryb. To 10% gatunków zanotowanych na całej Ziemi. Czy chcecie pakować maskę do 

nurkowania i ruszyć w drogę? 

 

 

PARK NARODOWY YELLOWSTONE, STANY ZJEDNOCZONE. 

 



Grand Prismatic Spring w Yellowstone to największe w Stanach Zjednoczonych, a 

trzecie na świecie gorące źródło. Ma 75 metrów szerokości, 91 długości i 49 

głębokości. W ciągu minuty wylewa około 2 tysięcy litrów wody o temperaturze 71 

stopni Celsjusza. Zachwycają jego odblaskowe kolory, które są przede wszystkim 

zasługą bakterii oraz alg osadzających się na krawędzi zbiornika. 

 

 

SALAR DE UYUNI, BOLIWIA. 

 

Jeśli chcielibyście przejrzeć się w największym lustrze na świecie, czas ruszyć do 

Boliwii. Jest to pozostałość po wyschniętym słonym jeziorze i jest największym 

solniskiem świata. To również jeden z najbardziej płaskich obszarów, jaki możemy 

znaleźć na naszej planecie. 

 

Mam nadzieję, że doskonale bawiliście się podczas naszej 

wspólnej podróży . W kolejną wyprawę zabiorę Was w inne, 

niesamowite miejsca 😊. Do zobaczenia😊. 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA SUKCESU UCZNIA: 

-rozwijam wyobraźnię 

-poszerzam wiedzę przyrodniczą 

-wzbogacam słownictwo 


