
WYSPY KANARYJSKIE 



WYSPY KANARYJSKIE – to 
region należący do Hiszpanii. 

Obejmuje archipelag 
górzystych wysp pochodzenia 

wulkanicznego położonych  
na Oceanie Atlantyckim. 

 

Na mapie odnajdziemy je  

przy północno-zachodnich 
wybrzeżach Afryki 



Archipelag składa się z 7 większych wysp i 6 mniejszych. 

Turyści odwiedzają tylko większe wyspy: 

- TENERYFA 

- GRAN CANARIA 

- FUERTEVENTURA 

- LANZAROTE 

- LA PALMA 

- LA GOMERA 

- EL HIERRO 

Większość mniejszych wysp jest niezamieszkana  
lub zamieszkana tylko okresowo; wyjątkiem jest GRACIOSA, 
która od 2018 r. uznana jest oficjalnie za ósmą 
wyspę zamieszkaną. 

 



Wyspy Kanaryjskie mają 2 stolice 
 

 

LAS PALMAS na wyspie Gran Canaria  

(największe miasto wysp) 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

na Teneryfie 





Wyspy Kanaryjskie nazywane są wyspami wiecznej wiosny. 

Średnia temperatura zimą wynosi 18–20, a latem 26-28 stopni. 

Jeśli lubicie wiosnę, to Wyspy Kanaryjskie są idealnym miejscem 
dla Was przez cały rok :) 



Większość ludności Wysp Kanaryjskich 
to katolicy. 

 

Głównym miejscem pielgrzymek jest 
Bazylika Matki Bożej w Candelarii  
na Teneryfie 



Czy nazwa WYSPY KANARYJSKIE 
pochodzi od KANARKA? 

- NIE, ODWROTNIE!  
To nazwa KANAREK pochodzi  
od WYSP KANARYJSKICH :) 

 

Często widuje się okazy tego ptaka  
i słyszy jego charakterystyczny 
śpiew na terenach uprawnych  
i w lasach sosnowych na Teneryfie. 



Skąd zatem nazwa WYSPY KANARYJSKIE? 

- Od łacińskiego słowa canis (pies). 

Podobno Wyspy Kanaryjskie były kiedyś 
zamieszkiwane przez stada wielkich, 
dzikich i groźnych psów. 

 

 

Na zdjęciach obok możecie zobaczyć rasy: 

- dog kanaryjski (u góry) 

- podenco kanaryjski (na dole) 



Herb Wysp Kanaryjskich przedstawia  
na błękitnym tle tarczy siedem wysp barwy 
srebrnej. Jest to symboliczne przedstawienie 
siedmiu większych wysp archipelagu. 

Tarcza herbowa podtrzymywana jest przez  
2 psy. Nad tarczą widnieje korona królewska 
oraz napis "Oceano". 

 

Flaga Wysp Kanaryjskich to 3 pionowe pasy: 
biały, niebieski i żółty. Na niebiekim pasie 
flagi umieszczony jest herb. 

 

 

 

 

 

 



Obowiązującą na wyspach walutą jest EURO 



Językiem urzędowym jest hiszpański. 



Którą wyspę odwiedzić?  

Hmm... NAJLEPIEJ WSZYSTKIE :) 



W kolejnych prezentacjach zapraszamy  
na rejs po Wyspach Kanaryjskich 



WYKAZ ŹRÓDEŁ: 

•  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Kanaryjskie 

•  http://www.kierunekteneryfa.com/kanarek-el-canario/ 

• https://herbyzbliska.com/2021/08/26/psy-czy-kanarki-herb-wysp-
kanaryjskich/ 

• https://gdziewyjechac.pl/26350/wyspy-kanaryjskie-opinie-ktora-
wybrac.html 

• Zdjęcia: Grafika Google 
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