Geografia - klasa V

Lekcja 11_01.06.2020 r.

Temat lekcji: Krajobraz wysokogórski Himalajów.
Po lekcji będziesz umiał/umiała:
 Wskazad na mapie położenie Himalajów.
 Scharakteryzowad cechy klimatu górskiego.
 Wymienid piętra roślinne występujące w Himalajach oraz charakterystyczne
zwierzęta.
 Wyjaśnid, kim są Szerpowie i czym się zajmują.
o Zapisz w zeszycie temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.
 Obejrzyj film o krajobrazie wysokogórski Himalajów dostępny pod poniższym
linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA
 Nazwa Himalaje pochodzi od słów hima oznaczającego śnieg oraz alaja czyli
dom, Himalaje to "dom śniegu".
 Na mapie (str. 149) zwród uwagę na położenie Himalajów na Ziemi.
 Himalaje są najwyższym łaocuchem górski na Ziemi. Najwyższym punktem jest
Mount Everest ma 8848 m n.p.m. (niekiedy podaje się wartośd 8850 m n.p.m.)
Na oznaczenie nazwy tego szczytu stosuje się też nazwy Czomolungma i
Sagarmatha.

 Na podstawie wykresu na str. 149 scharakteryzuj klimat wysokogórski na
przykładzie miasta Katmandu – stolicy Nepalu.
 Cechy klimatu wysokogórskiego:
 charakterystyczne wiatry fenowe (ciepłe, suche, porywiste i silne)
 bardzo wysoka amplituda dobowa temperatur
 im wyżej tym niższa temperatura(średnio na 100m w górę spadek
temperatury o 0,6°C)


mała wilgotnośd powietrza

 W Himalajach przebiega granica miedzy strefą klimatu zwrotnikowego, który
występuje w części południowej (klimat zwrotnikowy typ monsunowy,
wilgotny), oraz strefa klimatów podzwrotnikowych (klimat typowo górski,
chłodny, suchy).
 Na podstawie tekstu i ilustracji na stronach 152 i 153 zapoznaj się z
piętrowością roślinną w Himalajach oraz zwierzętami tam występującymi.
 Zapoznaj się z warunkami życia mieszkaoców Himalajów – strona 151.
 Szerpowie to lud zamieszkujący Himalaje, w Nepalu i Indiach, zwykle na
wysokości 3000 - 6000 m n.p.m. Zajmują się hodowlą jaków i uprawą
niewielkich poletek. Często są wynajmowani jako przewodnicy i tragarze dla
ekspedycji wspinaczkowych, m.in. na Mount Everest ( 8850 m n.p.m.).
o Jeśli masz zeszyt dwiczeo, wykonaj dwiczenia 1, 2, 3, 4 ze stron 87 i 88. Uczniowie
chętni mogą również wykonad pozostałe dwiczenia na stronach 89 i 90 w zeszytach
dwiczeo.


Zapisz w zeszycie:
 Himalaje są położone w południowej Azji. Na ich obszarze wznosi się najwyższy
szczyt świata – Mount Everest (8848 m n.p.m.).
 W Himalajach wyróżnia się sześd pięter roślinności: piętro wiecznie zielonych
lasów, piętro lasów liściastych, piętro lasów iglastych, piętro krzewów, piętro
górskich łąk i piętro śnieżne.
 W wyższych partiach Himalajów mieszkają Szerpowie trudniący się uprawą ziemi,
hodowlą zwierząt oraz obsługą himalaistów i turystów.
Praca domowa:

Wypełnij test dostępny pod poniższym linkiem do jutra, to jest do 02.06.2020 r. Zrób to
uważnie, ponieważ pierwsza próba będzie oceniana.
https://forms.gle/8DLNw7LvFq9hv6uUA

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

