Geografia - klasa VI

Lekcja 9_18.05.2020 r.

Temat lekcji: Współczesne problemy Ukrainy.
Po lekcji będziesz umiał/umiała:






Określid położenie oraz cechy środowiska przyrodniczego Ukrainy.
Rozpoznad najważniejsze obiekty geograficzne na mapie Ukrainy.
Wymienid surowce mineralne występują w Ukrainie.
Wymienid przyczyny i skutki konfliktu między Ukrainą a Rosją.
Wyjaśnid, jak się zmienia liczba ludności na Ukrainie.

 Zapisz w zeszycie temat: Współczesne problemy Ukrainy.
 Przeczytaj treśd tematu ze stron 152 – 159.
 Na podstawie mapy na stronie 152 zapoznaj się z najważniejszymi obiektami
geograficznymi Ukrainy: największe miasta, krainy geograficzne (wyżyny,
niziny, góry), rzeki, morza, paostwa sąsiadujące.
 Zauważ, że środowisko przyrodnicze Ukrainy jest bardzo korzystne
szczególnie dla rozwoju rolnictwa (ogromna powierzchnia bardzo żyznych
czarnoziemów, łagodny klimat, korzystne ukształtowanie powierzchni).
 Przeanalizuj mapę gospodarki Ukrainy na str. 153 i zauważ jakie surowce
mineralne występują w tym kraju, w której części jest więcej obszarów
przemysłowych? Oceo, czy Ukraina ma dobre warunki dla rozwoju przemysłu?
 Obejrzyj film przedstawiający sytuację polityczną i gospodarczą Ukrainy:
https://www.youtube.com/watch?v=WA3GPQ_QlQM

 Zapoznaj się z mapą str. 154 przedstawiającą obszary na Ukrainie, gzie
występują konflikty zbrojne. Zapoznaj się z przyczynami tych konfliktów.
 Na podstawie filmu i tekstu w podręczniku zapoznaj się z konsekwencjami
konfliktów dla życia ludzi i gospodarki Ukrainy.
 Przeanalizuj wykres na stronie 156 i schemat na stronie 157 i zauważ jak
zmieniła się liczba ludności na Ukrainie w latach 1990 – 2017 i jakie były tego
przyczyny?
 Oceo możliwości poprawy sytuacji gospodarczej Ukrainy i poprawy bytu jej
mieszkaoców? Zwród uwagę na warunki przyrodnicze – zapoznaj się także z
atrakcjami turystycznymi Ukrainy prezentowanymi na stronach 158 i 159.
 Wykonaj dwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 ze stron 93 – 95 w zeszycie dwiczeo.

 Uczniowie chętni mogą również wykonad dwiczenie 6 na stronie 96.
 Zapisz w zeszycie:
 Ukraina charakteryzuje się dogodnymi warunkami naturalnymi do rozwoju
gospodarki.

 Od 2014 roku trwa konflikt między Ukrainą a Rosją. Na wschodzie kraju ma on
charakter zbrojny.

 Skutkami ukraioskiego konfliktu są: kryzys gospodarczy, obniżenie produkcji
przemysłowej, fala emigracji za granicę, zmniejszenie liczby turystów zagranicznych.

 Poważnym problemem dla Ukrainy jest zmniejszanie się liczby ludności kraju.


Praca domowa:

Wypełnij test dostępny pod poniższym linkiem do jutra, to jest do 19.05.2020 r. Zrób to
uważnie, ponieważ pierwsza próba będzie oceniana.
https://forms.gle/KwJCwR4ZTBBNPGSk7

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

