
Geografia 

 

Witam Was na kolejnej lekcji geografii. 

Tym razem wspólnie poznamy kraj leżący w Ameryce Północnej – Kanadę. Kanada wielu osobom kojarzy się  

z ogromnymi obszarami lasów porastających wysokie góry oraz z syropem klonowym. Spójrz na flagę Kanady 

(podręcznik, strona 132) to liść klonu, drzewa, z którego Indianie, jako pierwsi zaczęli wytwarzać syrop, obecnie 

dodawany do ciast, naleśników i innych deserów. Kanada jest największym na świecie producentem tego syropu. 

 

I. Wskaż na politycznej mapie Ameryki Północnej (podr. strona 100) Kanadę. 

II. Przyjrzyj się uważnie mapie fizycznej Kanady (podr. strona 132) i wskaż na niej: 

- miasta: Toronto, Ottawa,  Montreal, Quebec (wymawiaj kebek) 

- góry: Kordyliery i Skaliste 

- jeziora (niebieskie plamki): Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Reniferowe, Winnipeg 

III. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat i notatkę. 

TEMAT: Kanada-środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.                                                    30.03.2020 

 

NOTATKA  Mój komentarz (tego proszę nie przepisuj, ale zapoznaj się z jego 

treścią)-POLECAM 

1. Cechy rolnictwa Kanady: 

a) wielkie gospodarstwa rolne zwane farmami 

b) specjalizacja produkcji rolnej 

c) wysoki poziom mechanizacji 

2.Czynniki środowiska przyrodniczego 

wpływające na kanadyjskie rolnictwo to: 

a)  zróżnicowane warunki klimatyczne 

b) ukształtowanie terenu 

c) prądy morskie 

1. Wielkość farm wynosi około 200 hektarów. Gospodarstwa 

specjalizują się w uprawie jednego gatunku roślin np. buraków 

cukrowych, soi czy tytoniu lub chowie jednego gatunku zwierząt 

np. bydła, owiec czy trzody chlewnej. Tak wielkie gospodarstwa 

wymagają użycia wielu maszyn rolniczych np. kombajnów. 

Obszary użytkowane rolniczo zajmują niewielki obszar Kanady-

zaledwie 7 %. Ogromną część Kanady porastają lasy, głównie 

tajga-lasy iglaste. 

2. 

a) na północy Kanady panuje zimny klimat polarny i subpolarny. 

Rośnie tam tundra (mchy porosty, krzewinki), a ludność zajmuje się 

myślistwem i hoduje renifery. Grunt jest stale przemarznięty. 

Dalej na południe występuje klimat umiarkowany chłodny. Jego 

cechą charakterystyczną są mroźne i śnieżne zimy oraz gorące lata. 

Tutaj rośnie tajga. 

Na południu Kanady panuje klimat umiarkowany ciepły i to tutaj 

możliwe jest prowadzenie działalności rolniczej na żyznych 

glebach. 

b) Obszary nizinne przydatne dla rolnictwa występują głównie nad 

Oceanem Atlantyckim i nad Zatoką Hudsona (wskaż te nazwy na 

mapie Kanady-str.132) 

c) Spójrz na mapkę prądów morskich (podr. strona 134) ciepłe 

prądy morskie (te zaznaczone na czerwono) ogrzewają wybrzeża 

Kanady przynosząc jednocześnie obfite opady. 

 

 

 

Ciekawostki o tym kraju znajdziesz w podręczniku, na stronie 138-139 

 

                                                                                              Pozdrawiam Was i życzę wytrwałości oraz  zdrowia 


