Geografia - klasa VII

Lekcja 13_11.05.2020 r.

Temat lekcji: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.
Po lekcji będziesz umiał/umiała:


Wyjaśnid związki między rozwojem dużych miast a zmianami w strefach podmiejskich w
zakresie użytkowania i zagospodarowania terenu, stylu zabudowy oraz struktury ludności na
przykładzie obszarów metropolitalnych Warszawy i Krakowa



Wyjaśnid, dlaczego wielu mieszkaoców dużych miast przeprowadza się do stref podmiejskich,
oraz poznasz skutki tych migracji.



Zapisz w zeszycie temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.



Obejrzyj film dostępny pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=WnZoNmVvus4


Przeczytaj treśd tematu ze stron 178 – 180:



Na podstawie obserwacji w swojej miejscowości oraz filmu podaj przyczyny migracji ludności
z dużych miast do stref podmiejskich.



Obserwując mapy Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Krakowskiego Obszary
Metropolitalnego w podręczniku na stronie 179 zauważ jakie zmiany w zaludnieniu tych
obszarów nastąpiły w latach 1995 – 2005?



Zauważ również na wykresach na str. 179, że udział ludzi młodych (w wieku 0 – 17 lat) jest
znacznie wyższy w miejscowościach podmiejskich niż w samych miastach Warszawie i
Krakowie. Dla których obszarów jest to pozytywne, a dla których negatywne?



Na podstawie obserwacji okolicznych miejscowości i obejrzanego filmu oceo jak migracje
wpływają na użytkowanie i zagospodarowanie terenu?



Jak myślisz, czy te zmiany są korzystne dla obszarów podmiejskich, czy podoba Ci się
charakter zabudowy nowych budynków i gospodarstw powstających w miejscowościach
podmiejskich (np. w gminie Górno?).



Które obszary: duże miasta czy podmiejskie miejscowości zyskują, a które tracą dzięki
migracjom ludności z dużych miast do stref podmiejskich?



Zapisz w zeszycie:
1. Znaczna częśd ludności dużych miast, np. Warszawy czy Krakowa, przenosi się do
stref podmiejskich.
2. Do stref podmiejskich dużych miast coraz częściej przenosi się działalnośd
gospodarczą.
3. Skutkami migracji na obszary podmiejskie są: wzrost liczby ludności na tych
obszarach, przekształcanie struktury demograficznej zamieszkującej je ludności, a
także zmiana stylu zabudowy i sposobu zagospodarowywania terenu.

Praca domowa:
Wypełnij test dostępny pod poniższym linkiem do jutra, to jest do 12.05.2020 r. Zrób to
uważnie, ponieważ pierwsza próba będzie oceniana.
https://forms.gle/ZWeXMjqD7hhJPS5D8

Jeśli czegoś nie rozumiesz, masz pytania – napisz – skontaktuję się z Tobą indywidualnie.

