
Tatry 

  

W prezentacji wykorzystane zostały  
 zdjęcia własne autorki 



Ogólne informacje 

• TATRY - góry, które leżą na granicy Polski i 
Słowacji. Po stronie Polski znajduję się 1/3 Tatr. 

• GERLACH - najwyższy szczyt po stronie 
Słowacji. 

• RYSY – najwyższy szczyt po stronie Polski. 

• TATRZAŃSKI PARK NARODOWY - obszar Tatr 
objęty  ochroną. 

• Niektóre jego obszary to ścisły rezerwat i nie 
wolno tam wchodzić.  



Giewont 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legenda o śpiących rycerzach 
[w streszczeniu] 

Był sobie Jaśko, który kochał góry. Przyszedł do niego góral i mówi,  że pod Giewontem jest 
skarb i  Jaśko poszedł szukać skarbu. Znalazł wejście do jaskini. Były tam dwa korytarze. Jaśko 
poszedł drugim i znalazł tam rycerza, który spał.  Przypadkiem go obudził, a gdy to zrobił 
rycerz zapytał się go czy już nadszedł czas. Jaśko nie wiedział ale w końcu powiedział, że nie. 
Potem rycerz pokazał mu innych śpiących rycerzy i powiedział, by ich nie budzić. Jaśko wrócił 
do swojego domu i chciał pokazać jaskinię innym, ale już jej tam nie znalazł. Góral powiedział, 
że nie sądził, że Jaśko znajdzie skarb. Potem góral powiedział, że skarbem tym jest wolność, a 
rycerze z jaskini będą chronić polskich gór.  



Kasprowy 
Wierch 

Na tym szczycie jest obserwatorium 
Astronomiczne IMGW 

Można tam wjechać kolejką górską 

 



Wiatr Halny 

• Występuje tylko w Tatrach - bardzo 
silny, ciepły wiatr przynoszący zmianę 
pogody. 

• Zwiastują go taaaaakie wałki chmur . 

 



Stawy Tatrzańskie 
• Jest ich ponad 200, po polskiej 

stronie ok 40, w tym: 

• MORSKIE OKO - największe i 
najsłynniejsze  

• WIELKI STAW  ( w Dolinie 5 Stawów 
Polskich) - najgłębszy staw. 

• Mają różne kolory w zależności od 
roślin, które je porastają. 

• Te , które leżą wysoko bywają 
zamarznięte nawet jeszcze na 
początku lata - ten obok na zdjęciu 
pokryty lodem na początku lipca  

• ( autorka na pierwszym planie). 
 



Wodospady 

• jest ich dużo, niektóre nie mają nazw. 

• WIELKA SIKLAWA - największy w Polsce. 

• SIKLAWICA ( pod Giewontem ) najczęściej 
oglądana. 

 



Schroniska 
Tatrzańskie 

•  Można odpocząć, zjeść posiłek, 
przenocować w czasie 
wędrówki i schronić się w razie 
pogarszającej się pogody. 

• Do wielu schronisk 
zaopatrzenie dowożone jest 
autami terenowymi, ale w 
wysoko położonych 
schroniskach ( na Słowacji ) nie 
ma takiej możliwości.    

• Tam towar na plecach w 
specjalnych nosidłach wynoszą 
NOSICZE ( tragarze ) latem i 
zimą. 
 



NIEBEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH. 

 

• ZIMA  - lawiny, mgła 

• LATO - burza, mgła , wiatr halny 

• TOPR  - Tatrzańskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe . 

• SOKÓŁ  - śmigłowiec ratowniczy 
 



 zagadka   

• ZAGADKA  

•   Co tu widać w 
zagłębieniach skalnych? 

• Co roku na wiosnę w jednej 
z dolinek śnieg topniejąc 
odkrywa tę postać:-) 
 



Odpowiedź 


