
Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa (klasa 8)

Cel ogólny: poznanie środowiska przyrodniczego Kanady oraz jego wpływu na 
rozwój rolnictwa

Na lekcji:

 poznasz cechy klimatu Kanady,
 dowiesz się, jakie czynniki wpływają na specyficzny układ stref 

klimatycznych w tym kraju. 
 określisz zasięg północnej granicy lasów i rolnictwa w Kanadzie,
 poznasz cechy rolnictwa Kanady,
 poznasz słabo i gęsto zaludnione obszary tego kontynentu

Praca z podręcznikiem str.133-139

Po zapoznaniu się z treścią lekcji odpowiedz na pytania:

1.Wyjaśnij  jaki  wpływ na roczną sumę opadów w poszczególnych częściach
Kanady  ma odległość od morza.

2.Wskaż  na  mapie  kanady  najlepsze  tereny  pod  uprawę  rolną.  Wyjaśnij
dlaczego.

3.Na  podstawie  map  w  podręczniku  wyjaśnij,  z  czego  wynika  „wygięcie”
granicy lasów na zachodzie Kanady w kierunku północnym. 

4.Dlaczego Kanadę nazywa się krajem pachnącym żywicą.

Praca z Zeszytem Ćwiczeń str. 63-65 (udostępniony Zeszyt Ćwiczeń będziemy
uzupełniać wspólnie)

Filmy w Internecie:

Zasiewy w Kanadzie https://www.wykop.pl/link/3901893/zasiewy-w-kanadzie-jakosc-hd/

Kanada: Historia w 11 minut. Państwa świata. https://www.youtube.com/watch?

v=eoCZq4YYuYQ&fbclid=IwAR0nItu_ei_RV2fbXRuRz7qVI-

5vmcDhU9DKQSdYW8hjnwtnoefhgDE4mM8
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Rolnictwo w Kanadzie (przetłumaczenie na j. polski) https://www.youtube.com/watch?
v=RWTBuX_jSJg&fbclid=IwAR3WwmW5UgHM_tMHmelFYDbAED8XJ4JVi_uUSXUCROXbqh
Wfp3WNxZQez4Y

Warto zapamiętać!
Kanada to drugi pod względem powierzchni kraj świata, po Rosji. Pod

względem ludności zajmuje 38 miejsce. Kanada w dużej części porośnięta jest
lasami. Na terenie kraju znajduje się około 2 mln jezior. Zajmują one obszar
dwuipółkrotnie większy niż Polska. 

Układ  stref  klimatycznych  w  Kanadzie  to  efekt  ukształtowania
powierzchni  Ziemi,  cyrkulacji  powietrza  oraz  rozkładu prądów morskich.  W
centrum Kanady występują  różnice wartości  temperatury powietrza sięgające
nawet 70°C.   Północna granica upraw i lasów we wschodniej Kanadzie sięga
tylko do 52°N, a w zachodniej Kanadzie – aż za koło podbiegunowe północne.
Kanada jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata.
Na koniec jako podsumowanie: test Rolnictwo Kanady

 https://quizizz.com/admin/quiz/5e6f4b4616d347001b02d5f4/rolnictwo-kanady

A jeśli zostanie jeszcze trochę czasu warto spróbować sił  w grze Milionerzy 
Ludność Ameryki  https://learningapps.org/6649656

Kontakt: mmazela37@gmail.com
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