
Witaj Drogi Uczniu, 
dziś wspólnie postaramy się zrealizować nowy temat. Postaram się przedstawić Ci nowe informacje
w przystępny sposób i wierzę, że sprawnie wykonasz zadanie domowe. Postępuj zgodnie z 
instrukcją.

Zanotuj w zeszycie temat lekcji:
„W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej”.

Na początek zapoznaj się z poniższym wprowadzeniem:

Na poprzedniej lekcji zapoznałeś się z pojęciem stref klimatycznych i stref roślinności. 
Potrafisz już powiedziec czym jest klimat, a czym pogoda i jaka jest między nimi różnica. 
Klimat ma ogromny wpływ na życie ludzi, zwierząt, roślin. Od klimatu zależy to na jakim 
obszarze żyją poszczególne gatunki.
Warunki życia na Ziemi są w dużej mierze uzależnione od temperatury powietrza i opadów 
oraz od ich zmienności w ciągu roku.
Wspólną cechą lasów na Ziemi jest występowanie drzew, które wraz z innymi roślinami 
tworzą warstwy lasu. W każdej strefie klimatycznej lasy wyglądają inaczej.

obejrzyj lekcje geografii, która znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=X_BahYuAmKU

                                                        LASY RÓWNIKOWE

Zapoznaj się z poniższą mapą strefy lasów równikowych:

https://www.youtube.com/watch?v=X_BahYuAmKU


Na powyższym obrazku pokazane są przykładowe gatunki zwierząt żyjące w poszczególnych piętrach 
roślinności lasu równikowego.

W podręczniku jest podobne zdjęcie na stronie 114, obejrzyj je dla utrwalenia.

                                



                                LASY STREFY UMIARKOWANEJ

Zapoznaj się z poniższą mapą lasów strefy umiarkowanej:

Na poniższej ilustracji znajdziesz gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla lasów strefy umiarkowanej.





Przepisz krótką notatkę do zeszytu:

W strefie wilgotnych lasów równikowych nie występują pory roku. 
Wysoka temperatura i obfite opady deszczu utrzymuja się przez cały rok.

Wstrefie lasów lisciastych i mieszanych wyróżnia się cztery pory roku o zróżnicowanej temperaturze 
powietrza i zmiennych opadach.

W obu typach lasów wydziela się cztery piętra roślinności. Różnią się one jednak pod względem 
występujących gatunków roślin i zwierząt.

W strefie wilgotnych lasów równikowych miejsce pod pola uprawne uzyskuje się przez wypalanie 
roślinności.
W wilgotnych lasach równikowych buduje się lekkie drewniane domy.

Większość mieszkańców strefy lasów liściastych i mieszanych żyje w miastach, w murowanych i 
ogrzewanych domach.

Powodzenia.


