Geografia – klasa VII

Lekcja 21_08.06.2020 r.

Temat lekcji: Poznaję region, w którym mieszkam.
Po lekcji będziesz umiał/umiała:


Przedstawid informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, sytuacji demograficznej i
gospodarki regionu, w którym mieszkasz.



Wykorzystad informacje z różnych źródeł.

 Zapisz w zeszycie temat: Poznaję region, w którym mieszkam.
 Lekcję dzisiejszą możesz obejrzed pod poniższym linkiem:
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,geografia-lekcja-3-22052020,48034388


Region to obszar ukształtowany w wyniku wielu wydarzeo historycznych, wyróżniający się
określonymi cechami, np. geograficznymi, gospodarczymi. Mieszkaocy regionu mają poczucie
własnej odrębności, ale nie uważają się za odrębny naród.



Regiony sięgają swoimi korzeniami czasów najdawniejszych i często są świadectwem
różnorodnych wydarzeo historycznych. Istnieją regiony, które są pozostałością po
plemionach słowiaoskich zjednoczonych przez dynastię Piastów (Śląsk, Mazowsze).
Pojawiające się w dawnych czasach różnice regionalne zostały pogłębione na skutek podziału
dzielnicowego, zmian granic, wojen, rozbiorów. W ten sposób wyodrębniały się mniejsze
zbiorowości regionalne, które powstawały w oparciu o wspólne doświadczenia historyczne
(np. Kurpie, Kaszuby).



Czynnikami kształtującymi odrębnośd regionalną jest tradycja i kultura wyrażające się
najczęściej w obyczajach, odmienności językowej i religijnej, ubiorach, muzyce.



Istniejące od 1999 roku województwa częściowo pokrywają się z historycznymi regionami
Polski.



Poniżej przedstawiono charakterystykę regionalną Wyżyny Śląskiej. Zapoznaj się z nią.



Wyżyna Śląska – to kraina geograficzna w południowej Polsce.
Wyżyna Śląska to najsilniej uprzemysłowiona kraina geograficzna Polski. Jest to związane z
występowaniem bogactw mineralnych, głównie węgla kamiennego. Najwięcej kopalo
znajduje się w rejonie konurbacji górnośląskiej. Znajduje się tu wiele elektrowni, m.in. w:


Łaziskach Górnych,



Będzinie,



Jaworznie.

Do niedawna wydobywano tu też rudy cynku i ołowiu (Olkusz, Jaworzno) i rudy żelaza(Częstochowa). Znajduje się tu dużo fabryk przemysłowych oraz koksowni. Środowisko
przyrodnicze Wyżyny Śląskiej należy do najsilniej zdegradowanych w Polsce. Większośd
obszaru znajduje się w strefie klęski ekologicznej. Krajobraz na Śląsku uległ poważnym
przekształceniom. Miasta są położone obok siebie, osiedla tworzą wielopiętrowe bloki, jest
mało zieleni, istnieje gęsta sied dróg, linie kolejowe przecinają tereny miejskie. Tereny
przemysłowe są mocno zanieczyszczone, często pojawia się tu smog.


Najwyższe wzniesienie Wyżyny Śląskiej to Góra św. Anny, teren jest tu falisty i pagórkowaty.



Największe miasto Wyżyny Śląskiej to Katowice, jest to też stolica województwa śląskiego.
Inne duże miasta to: Bytom, Chorzów, Sosnowiec, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze.



Obok Katowic - w Chorzowie znajduje się Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku powstały na
terenach zrekultywowanych. Hałdy wyrównano, zasadzono drzewa, krzewy, utworzono
stawy - takie działania nazywamy rekultywacją. Park służy mieszkaocom do wypoczynku i
rekreacji, w jego granicach znajduje się też największy w Polsce stadion sportowy - Stadion
Śląski oraz Ogród Zoologiczny.



Katowice to też ośrodek naukowy, w którym działa Uniwersytet Śląski i inne wyższe uczelnie.
Jest tutaj filharmonia, teatr, działają galerie artystyczne. W Katowicach znajduje się też
wielka, nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, tzw. „Spodek”.



Zapoznaj się z opisem wycieczki zamieszczonym w pliku „Wycieczka”. Zwród uwagę na
dokładny harmonogram i kalkulacje cenowe.

 Zapisz w zeszycie:
1. Do opisu własnego regionu konieczne jest wykorzystanie informacji z różnych źródeł,
takich jak urzędy, rodzina, szkoła, internet, podręczniki, czasopisma, roczniki
statystyczne czy własne obserwacje.
2. Właściwy opis regionu powinien uwzględniad jego cechy przyrodnicze (m.in.
ukształtowanie powierzchni, klimat, wody) oraz pozaprzyrodniczne (np. ludnośd,
działalnośd gospodarczą, transport).

Praca domowa dla chętnych:
Przygotuj plan wycieczki po Twoim regionie. Uwzględnij miejsca noclegowe oraz opisz krótko
największe atrakcje turystyczne.

