
Kanada  

państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu 
Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu 
Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze 
Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i 
na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo 
świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem 
ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, 
Frankofonii, NATO, G7, APEC. 
 



CANADA 



Nazwa Kanada  

pochodzi od słowa kanata (lub kanada) 
oznaczającego w języku Irokezów i Huronów 

wieś lub osadę. 

 

 



Ukształtowanie powierzchni Kanady 
 



Graniczy z  USA 

• Trzy czwarte powierzchni Kanady zajmują 

wyżyny i góry, zaś resztę tereny nizinne, 

które skupiają się w strefie wybrzeża, i w 

regionach okalających Zatokę Hudsona. 

Pod względem geologiczno-fizycznym 

Kanadę można podzielić na 7 regionów.  



Ważne informacje 

• Kanada do dziś pozostaje monarchią 
konstytucyjną, z Elżbietą II jako głową państwa 
i utrzymuje demokrację parlamentarną. 
Kanada jest krajem dwujęzycznym i 
wielokulturowym, w którym na poziomie 
federalnym obowiązują dwa języki oficjalne: 
angielski i francuski (w ich kanadyjskich 
odmianach). Kanada jest państwem 
uprzemysłowionym i zaawansowanym 
technicznie. 



Info 

1. Stolicą Kanady jest Ottawa. 

2. Najdłuższą rzeką -  Mackenzie. 

3. Najwyższy szczyt górski  to LOGAN. 

4. Na terytorium Yukonu wydobywa się złoto. 

5. Na fladze znajduje się listek klonu. 

6. Atrakcją turystyczną jest zwisający most 
CAPILANO. 

 



Wodospad Niagara Falls. Rzeka Niagara o dł. 55 km, wypływająca z jeziora Erie i płynąca do 

jeziora Ontario, musi pokonać prawie 100-metrową różnicę poziomów. U ujścia rzeka rozwidla 

się i spada dwiema około 50-metrowymi kaskadami na granicy Kanady i USA. Część 

“kanadyjska” to Horseshoe Falls – 53 m wysokości i 790 m szerokości. 
 



SŁYNNI MALARZE- Lawren Harris: Maligne Lake, Jasper Park  
National Galerry of Canada, Ottawa. 



Syrop klonowy 

• Syrop klonowy – produkt spożywczy 
wytwarzany z soku klonowego. Syrop klonowy 
jest mniej kaloryczny niż miód, nie zawiera 
żadnych konserwantów i można 
przechowywać go przez około 18 miesięcy. 
Najwięcej syropu klonowego produkuje się w 
Kanadzie (prowincja Quebec) oraz w USA 
(region północnej Nowej Anglii). 

 



Zwierzęta 



ŹRÓDŁA 

 http://kanada.lovetotravel.pl/kuchnia_kanadyjska 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_klonowy#/media/File:Sap_plastic_tub
ing.jpg 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kanadyjscy_pisarze 

 http://encyklopedia.interia.pl/kultura-sztuka/malarstwo-obce/news-
kanadyjska-sztuka,nId,1965953 

 

 

 

• Przygotowanie: uczniowie klasy IVc 
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