
Podróż do Ameryki Północnej 

Ziemia składa się z siedmiu części ziemi zwanych kontynentami. Siedem kontynentów to: 

Europa, Azja, Australia, Afryka, Antarktyka, Ameryka Północna i Południowa.  

Ameryka Północna leży na półkuli północnej, a większość znajduje się również na półkuli 

zachodniej. 

Kontynent graniczy z wieloma oceanami: Ocean Arktyczny od północy, Pacyfik od południa i 

zachodu oraz Atlantyk od wschodu. Ameryka Północna jest domem dla Kanady, Stanów 

Zjednoczonych, Meksyku i Grenlandii. Klimat i krajobraz na tym kontynencie jest bardzo 

zróżnicowany. Grenlandia i większość Kanady jest zimna. Północne Stany Zjednoczone, w 

tym Alaska, również mają bardzo mroźne zimy, podczas gdy południe jest ciepłe i suche. 

Ponad 500 milionów ludzi mieszka w Ameryce Północnej. Ameryka Północna jest jedynym 

kontynentem, który ma każdy rodzaj klimatu. Dominującymi językami Ameryki Północnej są 

języki hiszpański, angielski i francuski. Najwyższym punktem Ameryki Północnej jest góra 

McKinley na Alasce. Największym miastem Ameryki Północnej jest miasto Meksyk. 

Rozpoczynając wędrówkę po Ameryce Północnej koniecznie trzeba zacząć od tubylców, czyli 

Indian – pierwotnych mieszkańcach kontynentu 

amerykańskiego. Ich charakterystycznym 

nakryciem głowy jest pióropusz. Miał on 

znaczenie religijne, odzwierciedlał również 

osiągnięcia wojowników indiańskich. Pióropusze 

miały charakterystyczne cechy dla danego 

plemienia. Fletnia pana i kij deszczowy to 

instrumenty używane przez ludy pierwotne w 

wielu miejscach na świecie, między innymi 

właśnie przez Indian. Fletnia pana składa się z wielu piszczałek ułożonych w jednym lub 

dwóch rzędach. Kij deszczowy używany przez ludy plemienne podczas rytuałów i obrzędów 

wywoływania deszczu. 

 

            Fletnia pana                             Kij deszczowy 



Zachęcam Was do wykonania atrybutu Indianina- pióropusz  

 

 

 

 

Kowboj to tradycyjny mieszkaniec zachodnich stanów USA. Niegdyś hodowca bydła, 

nierozłączny ze swoim koniem, koniecznie w charakterystycznym kapeluszu. 

 

 

 

Kolejnym przystankiem w podróży są Hawaje – najmłodszy z 50 stanów USA położony 

wyłącznie na wyspach. Jego pierwotnymi mieszkańcami są Polinezyjczycy. Z kulturą 

hawajską od razu kojarzą nam się lei – czyli hawajskie wieńce i girlandy z kwiatów oraz 

taniec hula. Kwiaty, taniec i śpiewane przy tym pieśni były elementem sakralnych rytuałów 



mieszkańców Hawajów. Dzisiaj wykorzystywane są przede wszystkim na rzecz przemysłu 

turystycznego. Podczas tańca hula wykorzystywano różnego rodzaje instrumenty. Jednym z 

nich są ipu wykonane z wydrążonych tykw. Dźwięk wydobywa się poprzez uderzanie dłonią 

lub palcami w instrument. Ipu służyły niegdyś Hawajczykom jako naczynia na wodę.

    

                                                                               Ipu 

 

 

 

Mieszkańca Meksyku rozpoznamy po charakterystycznym sombrero – czyli kapeluszu z 

szerokim rondem wykonanym z filcu lub słomy. Jest on elementem narodowego stroju 

Meksykanów. Jednym z nieodłącznych elementów meksykańskiej fiesty są marakasy. 

   

                                                                              Marakasy 


