Geografia - klasa V

Lekcja 9_18.05.2020 r.

Temat lekcji: Krajobraz śródziemnomorski.
Po lekcji będziesz umiał/umiała:







opisad warunki klimatyczne strefy śródziemnomorskiej;
wyjaśnid, dlaczego kraje śródziemnomorskie są uważane przez ludzi za atrakcyjne miejsce
zamieszkania;
wymienid cywilizacje, które powstały w basenie Morza Śródziemnego;
wskazad przystosowanie roślin do życia w klimacie śródziemnomorskim;
wymienid rośliny uprawiane w basenie Morza Śródziemnego;
wymienid atrakcje turystyczne rejonu Morza Śródziemnego.

1. Zapisz w zeszycie temat: Krajobraz śródziemnomorski.
2. Obejrzyj film o krajobrazie śródziemnomorskim dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=9QOMRWsc8ws
3. Przeczytaj treśd tematu ze stron 136 – 141.
4. W strefie klimatu podzwrotmikowego, w pobliżu równoleżników 40°N i 40°S panuje
specyficzny klimat nazywany śródziemnomorskim. Jego nazwa pochodzi od Morza
Śródziemnego. Klimat ten występuje nad morzem lub oceanem, ale jedynie tam, gdzie
powietrze nie jest zbyt wilgotne.
2. Cechy klimatu śródziemnomorskiego:







Klimat śródziemnomorski występuje na różnych kontynentach, w Europie nad Morzem
Śródziemnym.
Wyróżniamy dwie pory roku. Lato jest słoneczne, suche i ciepłe. Zima jest łagodna,
temperatura powietrza nie spada poniżej 0°C, ale często pada deszcz
Lato w klimacie śródziemnomorskim jest gorące i suche.
Zima w klimacie śródziemnomorskim jest ciepła i deszczowa.
Obszary z klimatem śródziemnomorskim są szczególnie atrakcyjne dla turystów.
Cały region Morza Śródziemnego jest aktywny sejsmicznie, co znaczy, że częste są tu
trzęsienia ziemi. Istnieją tu także czynne wulkany, np. Etna, Wezuwiusz, Stromboli we
Włoszech czy Santoryn w Grecji .

3. Rośliny i zwierzęta strefy śródziemnomorskiej:


Roślinnośd w klimacie śródziemnomorskim ma zwykle grube, skórzaste liście pokryte
ochronną warstwą w celu zapobiegania nadmiernemu parowaniu.



Makia- zarośla wiecznie zielonych krzewów i karłowatych drzew (jałowce, oleandry, mirty,
wawrzyny) .
Główne gatunki zwierząt żyjących nad Morzem Śródziemnym to: żołna, żmija, żółw grecki,
muflony, daniele, flamingi.



4. Zajęcia mieszkaoców strefy śródziemnomorskiej:


Turystyka, ponieważ obszary z klimatem śródziemnomorskim są szczególnie atrakcyjne dla
turystów – zapoznaj się z przykładami zabytków i atrakcji turystycznych opisanych w
podręczniku.



Uprawa roślin np. pomaraocze, cytryny, mandarynki, winorośl, oliwki, figowce, kasztany
jadalne, dęby korkowe.

Uprawia się tam także wiele roślin służących jako przyprawy (wawrzyn dający liśd
laurowy, majeranek, rozmaryn, szałwię, bazylię, koper włoski, tymianek i inne)
albo dających aromatyczne olejki (lawenda, róża, mięta).
5. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie:
https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/DQuu4jdTN
oraz
https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1
6. Zapisz w zeszycie.




8.

Klimat strefy śródziemnomorskiej charakteryzuje się wysoką temperaturą powietrza i niskimi
opadami latem oraz łagodną i deszczową zimą
Roślinnośd występująca w krajobrazie śródziemnomorskim jest nazywana makią. Tworzą ją
głównie krzewy, m.in. jałowce, mirty i oleandry.
Rejon Morza Śródziemnego jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów obszarów
na świecie.

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/rxiLWWoYabjoASNt8

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

