Geografia - klasa VI

Lekcja 10_25.05.2020 r.

Temat lekcji: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.
Po lekcji będziesz umiał/umiała:
 Rozpoznad najważniejsze obiekty geograficzne na mapie Rosji.
 Wyróżnid podstawowe informacje o środowisku przyrodniczym Rosji.
 Wymienid główne surowce mineralne tego kraju i scharakteryzowad gospodarkę.
 Zapisz w zeszycie temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.
 Przeczytaj treśd tematu ze stron 160 – 168.
 Na podstawie mapy na stronie 160 zapoznaj się z najważniejszymi obiektami
geograficznymi Rosji: największe miasta, krainy geograficzne (wyżyny, niziny,
góry), rzeki, paostwa sąsiadujące.
 Zapoznaj się z opisem środowiska przyrodniczego Rosji (strony 161 i 162).
Obejrzyj film przedstawiający środowisko przyrodnicze tego kraju:
https://www.youtube.com/watch?v=VXeYKgoyeXQ
 Zapoznaj się ze znaczeniem przemysłu w gospodarce Rosji (podręcznik strony
162 i 163).
Zwród uwagę na różnorodnośd i bogactwo surowców mineralnych w Rosji
(mapa strona 164).
 Przeczytaj w podręczniku informacje na temat rolnictwa i usług w Rosji.
Oceo poziom rozwoju rolnictwa w Rosji.
Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego rosyjskie rolnictwo nie jest w stanie
wyprodukowad tyle żywności, aby zaspokoid potrzeby ludności kraju?
 Zapoznaj się z informacją w podręczniku na str. 165 na temat wpływu
konfliktu z Ukrainą na rozwój gospodarki w Rosji?
Informacje na temat gospodarki Rosji możesz również poznad oglądając film
pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=VLGbN6WV_08
 Oceo możliwości rozwoju gospodarczego Rosji. Jakie warunki musiałyby byd
spełnione aby wszystkim mieszkaocom tego kraju żyło się lepiej?
 Wykonaj dwiczenia 1, 2, 3, 4 na stronach 97, 98, 99 w zeszycie dwiczeo. Uczniowie
chętni mogą również wykonad dwiczenie 5 na stronie 100.
 Zapisz w zeszycie:

 Rosja jest największym pod względem powierzchni paostwem świata.
Rozciąga się w Europie i Azji. Około 3/4 obszaru Rosji zajmują niziny.
 Na przeważającym obszarze panuje klimat umiarkowany, tylko północne
kraoce leżą w zasięgu klimatu okołobiegunowego.
 Gospodarka Rosji opiera się na wydobyciu i eksporcie surowców mineralnych.
 W 2014 roku Rosja, z powodu konfliktu z Ukrainą, została ukarana sankcjami
gospodarczymi.
Praca domowa:
Wypełnij test dostępny pod poniższym linkiem do jutra, to jest do 26.05.2020 r. Zrób to
uważnie, ponieważ pierwsza próba będzie oceniana.
https://forms.gle/yF3j84fenYMxphyJ9

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

