Data 16.03.2020 /proszę o wpisanie tematów do zeszytu/
Lekcja geografii
TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O UKSZTAŁTOWANIU
POWIERZCNI AZJI.
https://epodreczniki.pl/a/azja---kontynentkontrastow/D8jl01ktI

POLECENIE1
Na podstawie obejrzanych w PP pokazów, lekcji na stronie
epodreczniki wydrukuj i wypełnij kartkówkę. Po powrocie do
szkoły wręczysz ją nauczycielowi geografii. Przygotuj się do
odpowiedzi ustnej.
Odpowiedz na pytanie w zeszycie.
1. Co to są monsuny, gdzie występują , dlaczego się tworzą i
jakie maja znaczenie dla gospodarki krajów Azji południowo
wschodniej.
/Skorzystaj z załączonych materiałów./

Data 23.03.2020

/proszę o wpisanie tematów do zeszytu/

Lekcja geografii.
TEMAT: JAPONIA- SYMBOL NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Obejrzyj lekcje o gospodarce Japonii, zrób ćwiczenia,
powtórz je i odpowiedz na pytania.
https://epodreczniki.pl/a/japonia---cechy-srodowiskaprzyrodniczego-nowoczesna-gospodarka/DAqxBAGWJ

https://dejnegaw.files.wordpress.com/2018/10/japonia.pdf
POLECENIE 1
•

Japonia jest państwem wyspiarskim zajmującym 4 duże
wyspy i ok. 4 tys. mniejszych wysepek w Azji Wschodniej.
W ukształtowaniu powierzchni dużych wysp dominują
tereny pofałdowane.

•

Położenie geograficzne Wysp Japońskich wpływa na cechy
środowiska przyrodniczego. Jest to obszar sejsmiczny
narażony na trzęsienia ziemi i uderzenia fal tsunami;
występują tam też czynne wulkany. Ponadto wyspy
nawiedzane są przez tajfuny.

•

Japonia jest jednolita narodowościowo – 98,5% ludności
stanowią Japończycy. Obecnie Japonia liczy 126,5 mln
mieszkańców, co daje jej 11. miejsce na świecie pod
względem liczby ludności. Od lat 80. XX wieku
społeczeństwo japońskie się starzeje.

•

Do rozwoju gospodarczego Japonii przyczyniły się tradycyjne
postawy jej ludności wynikające z kultury i tradycji. Siłą
japońskiej gospodarki są wysokiej jakości wysoko
przetworzone produkty przemysłowe. Ogromną rolę odgrywa
handel zagraniczny.

•

Japonia jest trzecią światową potęgą gospodarczą (po USA
i Chinach), biorąc pod uwagę wielkość produktu krajowego
brutto.

Praca domowa, przepisz poniższe pytania do zeszytu i
odpowiedz na nie pisemnie.
Polecenie 1.1
Wykorzystaj mapę hipsometryczną Azji i określ położenie
geograficzne Japonii.
Polecenie 1.2
Omów naturalne zagrożenia, na jakie jest narażona Japonia.
Polecenie 1.3
Japonia nie posiada własnych zasobów surowców
mineralnych, mimo to przemysł przetwórczy jest doskonale
rozwinięty. Przedstaw, jak w Japonii rozwiązano problem
braku surowców.
Polecenie 1.4
Przedstaw czynniki społeczno-kulturowe, które
przyczyniły się do rozwoju gospodarczego Japonii.
Polecenie 1.5
Wyjaśnij znaczenie handlu zagranicznego dla Japonii.

POLECENIE 2
Wydrukuj załączone kartkowke i sprawdzian, uzupełnij
odpowiedzi i przynieś do szkoły na ocenę. Naucz się wszystkiego i
przygotuj do odpowiedzi ustnej w szkole.

Podałam też na osobnej kartce adresy do ćwiczeń na
interaktywnych mapach Ameryki ,
Poćwicz na nich , to fajna zabawa i bardzo praktyczny sposób
spędzenia wolnego czasu a nie będziesz się nudzić.

