
WAKACJE  
W GÓRACH 



   

Niedługo wakacje. Z pewnością wielu z Was 
wybierze się w polskie góry, aby odpocząć 

na łonie natury. Nie będziecie tego 
żałować, bo polskie góry są piękne! 



W Polsce są trzy główne pasma górskie: 
Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie.  
W skład głównych pasm górskich wchodzą 
mniejsze pasma. 



Tatry to najwyższe góry w Polsce. Są one 
częścią Karpat. Najwyższy szczyt Polski 
znajduje się właśnie w Tatrach. Nazywa się 
Rysy i sięga 2499 m n.p.m.  



W Tatrach znajduje się wiele znanych szczytów 
np. Kasprowy Wierch, czy Giewont. W górach 
tych można podziwiać liczne doliny, przełęcze, 
hale, potoki i jeziora np. Morskie Oko. 
Największym miastem jest tu Zakopane, zwane 
potocznie zimową stolicą Tatr. 



Beskidy to grupa pasm górskich w łańcuchu 
Karpat. Popularnymi miejscowościami 
wypoczynkowymi Beskidów są: Ustroń, Wisła, 
Brenna, Szczyrk, Istebna, Żywiec. 



Do pasma Karpat zaliczamy też Pieniny znane  
z przełomu Dunajca i szczytu Trzy Korony oraz 
Bieszczady, które zasłużyły na miano 
najbardziej dzikich polskich gór. Można podziwiać 
tam połoniny, czyli rozległe łąki górskie ponad 
pasem lasów. 



Karkonosze, Góry Sowie, Góry Stołowe  
i jeszcze inne należą do łańcuchów 
Sudetów. Płaska powierzchnia tych 
ostatnich gór, z daleka przypomina stół. 



Góry Świętokrzyskie są niskim łańcuchem 
górskim w południowo – wschodniej Polsce. 
Nazwa tych gór pochodzi od kościoła Świętego 
Krzyża zbudowanego na miejscu dawnego kultu 
pogańskiego – na Łysej Górze. 



W czasie pobytu w polskich górach możecie 
zobaczyć różne zwierzęta. 

Charakterystycznymi w tym środowisku są 
m.in. kozice, świstaki, niedźwiedzie, rysie,  

orły przednie, sowy, wilki, żmije. 



Do roślin górskich zaliczają się: świerki, jodły, 
limby, kosodrzewina, szarotki, wierzby śląskie, 
brzozy karpackie, mchy, porosty i wiele innych. 



Piękne i majestatyczne góry potrafią być też bardzo groźne  
i nieprzewidywalne.  

Wybierając się na wycieczki górskie przestrzegaj zasad 
bezpieczeństwa: 

 cały czas przebywaj pod opieką rodziców  
lub opiekunów,  

 chodźcie oznakowanymi szlakami, 
 zapoznajcie się z panującymi warunkami atmosferycznymi 

w górach, 
 nałóż obuwie usztywniające kostki i o przyczepnej 

podeszwie, 
 w plecaku trzeba mieć: telefon komórkowy, mapę, 

podręczną apteczkę, prowiant, picie, kurtkę 
przeciwdeszczową, cieplejsze ubranie, gdyż pogoda  
w górach jest zmienna, 

 nie wyrzucaj śmieci będąc w górach,  
 zachowuj się cicho, aby nie płoszyć zwierząt. 

 
 
 
 
 



W czasie pobytu w górach uważaj na 
kleszcze i żmije. Nie dotykaj i nie jedz 
nieznanych ci roślin i grzybów. Niektóre 
zawierają substancje trujące! 



Obejrzyj filmy edukacyjne na temat polskich gór. 
Podaję linki: 
 https://www.youtube.com/watch?v=BYjw-ozE4xY 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc  
 https://www.youtube.com/watch?v=es3Vv7vhfrc  
 https://www.youtube.com/watch?v=eZCSiCBo_R8 
 https://www.youtube.com/watch?v=a9ptaGDSv4k 
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Życzę Ci udanych wakacji,  
ale pamiętaj w górach liczy się 

rozsądek. 


