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„ Zimowa stolica Polski” 

 

 

 

Pewnie każdy z Was był kiedyś w Zakopanem.  

 

 

 



 

 

10 najpiękniejszych miejsc w tatrach 

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

 

 

Opis górskiego krajobrazu 

Wysokie góry oraz lasy to najważniejsze z elementów krajobrazu górskiego. Szczyty, 

widoczne w oddali górują nad wszystkim co widoczne, majacząc się na horyzoncie. Są jasne, 

pokryte śniegiem i wydają się być na nieosiągalnej dla człowieka wysokości. Same góry to nie 

tylko szarość skał, ale przede wszystkim zieleń lasów je porastających. 

Zieleń igieł łączy się z barwą łąk i polan. One także pokrywają zbocza gór, tworząc ten 

niezwykły obrazek. Niejednokrotnie są one lekko żółte – to kolor pokrywających je, suchych 

traw. Wstęgi strumieni przecinają las, często zbliżając się do szlaków. To nie jedyne miejsca 

w górach, które noszą ślady ludzkiej ingerencji. W krajobraz górski wpisane są niewielkie 

chatki oraz schroniska. Zbudowane z drewna, wyróżniają się na tle gór oraz lasów rosnących 

na zboczach. 

Krajobraz górski urozmaicają też turyści, dźwigający na plecach duże plecaki. Mało jest 

widocznych zwierząt. Te pojawiają się często dopiero gdy zapadnie zmrok. Krajobraz górski 

zmienia się wraz z porą roku. Jesienią widocznym staje się błoto, a trawa na polanach 

zaczyna przybierać inne barwy. Szczyty gór znikają we mgle. Zimą wszystko przykrywa śnieg, 

sprawiając, że krajobraz staje się jeszcze bardziej magiczny. Wiosna i lato to także pory 

niezwykłe. Malujące góry na nowe barwy.  

 

 
OPIS KRAJOBRAZU 

1. Gdy opisujesz krajobraz, jak najdokładniej przedstaw wygląd danego miejsca.  

2. Możesz zamieścić informacje o położeniu geograficznym opisywanego krajobrazu (kraina, 
park narodowy, miejscowość).  

3. Za pomocą przymiotników określ kolor, wielkość oraz inne cechy poszczególnych 
elementów krajobrazu, na przykład: żółte kwiaty, ogromne drzewo, pochmurne niebo.  

4. Aby określić położenie wybranego elementu względem pozostałych obiektów użyj takich 
czasowników i zwrotów, jak: można dostrzec, widać, znajduje się, występuje, mieści się został 
uchwycony, rozpościera się, uwagę przykuwa, przykrywa, przysłania.  

5. Podaj informacje o tym co można zobaczyć, usłyszeć, poczuć (zapach, dotyk), np. 
różnobarwne, szeleszczące liście, lekki podmuch wiatru, pachnące żywicą.  

6. W tym samym celu zastosuj odpowiednie przyimki i wyrażenia przyimkowe, na przykład: w 
głębi, z prawej strony, z boku, nad miastem, na niebie, na pierwszym planie, blisko, na 

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


drugim, dalszym planie, w oddali, pośrodku, w tle, w głębi, na horyzoncie, po prawej, miedzy, 
za, przy, pod, przed, obok, z przodu z tyłu, wokół, dookoła.  

7. Wzbogać swój opis kilkoma zdaniami na temat nastroju, jaki wywołuje dany widok.  

8. Możesz urozmaicić swój opis metaforami, epitetami, porównaniami.  
 
Przykładowy wstęp:  
Wiele miejsc zachwyca swoim urokiem, atmosferą. Niemniej widok ze szczytu Sokolicy 
zapiera dech, przykuwa wzrok swą niezwykłością.  
W ubiegłym tygodniu wspinałem się na jeden z najpiękniejszych szczytów w Pieninach – 
Sokolicę. To, co ujrzałem z wierzchołka góry zachwyciło mnie.  
Była czwarta rano. Wstawał dzień. U podnóża góry rozpościerała się rzeka gęstej, 
nieprzeniknionej mgły. …..  
Zastosuj:  
1. przymiotniki opisujące (jasnozłoty, pagórkowaty).  

2. przymiotniki oceniające (piękny, pogodny).  

3. wyrazy, które określają położenie elementów krajobrazu względem siebie:  

4. czasowniki: znajduje się, widnieje, widzimy, dostrzegamy, możemy zauważyć, wyróżnia się, 
zwraca uwagę, przyciąga wzrok.  
 
 

 

 

 

Opisz krajobraz. 



 

 

 

Poniżej przedstawiam Wam pomysł na wykonanie zimowego krajobrazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTLNgo_5-Jw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTLNgo_5-Jw

