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Téma: Oblasti Země a biosféra
Zeměpis 6. ročník – procvičování učiva
Cíl: Žák chápe a umí vysvětlit pojem přírodní krajina a ekosystém, jejich vnitřní a vnější
vztahy, podle obrázků nebo mapy pozná jednotlivé přírodní krajiny na zemském povrchu,umí
je vyjmenovat a charakterizovat podle podnebí, fauny a flory.
Motivace: Prezentace „ Krajinná sféra“
Otázky:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

poušť
Úkoly:

Co je to přírodní krajina?
Co je to ekosystém?
Umíš vyjmenovat oblasti Země?
Co jsou to endemité?
Proč není flora v polárních oblastech?
Proč by zahynuly některé druhy zvířat a rostlin, kdybys je přestěhoval do
jiného podnebného pásu?
Proč některé stepi nazýváme obilnicemi světa?
Které lesy se vyskytují v našem okolí?
Jak využívá člověk lesů?
Proč jsou listy v subtropech dužinaté?
Víš, kde se nacházejí pampy, pusty, prérie, savany, stepi? Ukaž na mapě!
Znáš největší pouště světa? Ukaž na mapě!
Kde jsou na mapě největší oblast pevninských a oceánských ledovců?
Kde žijí inuité ?

savana
•
•
•
•

středomoří

vysokohorská obl.

stepi

Najdi na obrazových mapách fauny a flory nějakého živočišného či
rostlinného endemita!
Doplň do pracovního listu k jednotlivým obrázků typy krajin !- test
Doplň do pracovního listu k jednotlivým obrázkům faunu a floru-test
Zkontroluj si podle předlohy odpovědi a vyhodnoť svou práci!
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Důležité pojmy: fauna, flora, endemité, ekosystém, podnebí, polární oblast, tundra,
lesotundra, lesy mírného pásu, středomořská vegetace, pouště, stepi, prérie, savany, pampy,
pusty, tropické deštné lesy, savany, lesostep, inuité, polární medvěd, orel, sup puma, bizon,
zubr, opice, tygr….
Mezipředmětové vztahy:
Př – Přizpůsobení organismů životním podmínkám, význam
fauny a flory pro výživu lidstva
Čj – Mnoho výrazu pro stepní oblast
Fy – zvětrávání, artéské studny
D – indiánské civilizace
Ov - životní úroveň lidí v různých oblastech

Literatura a zdroje: Učebnice pro 6. ročník FRAUS a Fortuna, klipart, Gogole- obrazový
materiál, atlas
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