
Geografia 

Dzień Dobry! 

Na dzisiejszych zajęciach z geografii poznasz nazwy stref klimatycznych występujących na Ziemi. Dowiesz się, czym 

charakteryzuje się klimat górski. Zdobędziesz informacje o zróżnicowaniu krajobrazów na kuli ziemskiej. 

Przyjrzyj się uważnie zamieszczonym zdjęciom: 

    

- pierwsze zdjęcie pokazuje pustynię – gorąco, brak opadów deszczu; brak roślin, wiatr z suchego piasku usypał 

pagórki zwane wydmami, brak jezior i rzek, 

- zdjęcie drugie to lodowa pustynia -  duże mrozy w ciągu całego roku sprawiają, że tereny okołobiegunowe są 

praktycznie pozbawione roślin, a i świat zwierząt jest bardzo ubogi, 

- zdjęcie trzecie przedstawia drzewo pomarańczowe, które uprawiane jest na naszym kontynencie , nad Morzem 

Śródziemnym. Lato jest w tym regionie długie, suche i upalne. Oprócz pomarańczy uprawia się w tym klimacie inne 

cytrusy, banany, oliwki. 

STREFY KLIMATYCZNE: 

Z opisów wynika, że na Ziemi mamy różne klimaty oraz, że  klimat decyduje o rodzaju roślinności, uprawach rolnych, 

ma wpływ na występowanie określonych gatunków zwierząt , form terenu, czy zbiorników wodnych np. rzek, jezior. 

Na kuli ziemskiej wyróżniamy 5 stref klimatycznych: równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną i 

okołobiegunową. 

Wpływ na klimat ma także odległość od wielkich zbiorników wodnych: mórz i oceanów. 

Otwórz podręcznik od geografii na stronie 109 , spójrz na zdjęcia u dołu, przeczytaj uważnie zamieszczone tam opisy. 

A jak jest w górach? Im wyżej tym chłodniej i więcej opadów. 

Dowiedzieliście się już z dzisiejszej lekcji, że klimat wywiera wpływ na elementy krajobrazu takie jak: świat roślin                  

i zwierząt, wody, ukształtowanie terenu. 

Poznaj strefy krajobrazowe występujące na Ziemi ( zdjęcia w podręczniku, strona 111): 

- wilgotne lasy równikowe, 

- sawanny, 

- gorące pustynie, 

- roślinność śródziemnomorska, 

- lasy liściaste i mieszane oraz stepy (roślinność trawiasta,) 

- tajga, czyli lasy iglaste, 

- tundra ( rosną tutaj niskie, czyli karłowate drzewa, niewielkie krzewinki, mchy), 

- lodowe pustynie 

Pamiętaj również, że człowiek przekształca krajobrazy naturalne na krajobrazy kulturowe: rolnicze, przemysłowe, czy 

miejskie! 



I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat  

TEMAT: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.                                                                                        20.04.2020 

II. Wykonaj następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ( na 27.04.2020; -wybranych uczniów powiadomię                       

o przesłaniu mi  tych zadań na ocenę): 

o  ćwiczenie 2 na stronie 65 ( do pomocy mój komentarz do lekcji lub podręcznik-strona 109) 

o  ćwiczenie 4 na stronie 66 ( do pomocy podręcznik, strona 111) 

o  ćwiczenie 5 na stronie 66 

 

III. Postaraj się z lekcji zapamiętać informacje zakreślone przeze mnie na zielono. 

 

Polecam też niezwykle ciekawy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=eqkMrpmbn78 

ABY URUCHOMIĆ FILM, KLIKNIJ PRAWĄ CZĘŚCIĄ MYSZKI NA PODANY LINK (czyli podkreślone słowa) I WYBIERZ 

Z LISTY-OTWÓRZ HIPERŁĄCZE, KLIKNIJ  I  CZEKAJ, AŻ URUCHOMI SIĘ FILM! 

 

 

 

                                                                                 Powodzenia!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=eqkMrpmbn78

