
SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII KLASA II GIMNAZJUM
TEMAT: Problemy przyrodnicze, społeczne i gospodarcze Ameryki
Południowej.

Uczniowiećwiczą czytanie tekstu ze zrozumieniem, analizują go i uzupełniają.
CELE:
Uczeń potrafi:
- wymienić problemy sygnalizowane w temacie
- podać przyczyny tych problemów
- omówić potrzebę rozwoju zrównoważonego
- analizować teksty i uzupełniać je
- wyciągać wnioski

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-tekst w podręczniku
-pytania do tekstu
-testy z lukami
- arkusz oceny

PROPOZYCJA REALIZACJI TEMATU.
Wybrany uczeń czyta głośno tekst z podręcznika. Nauczyciel dzieli klasę na
grupy, każda grupa dostaje po dwa pytania dotyczące przeczytanego tekstu.
Grupy pracują z tekstem, odpowiadają pisemnie na pytania. Wybrany uczeń
podchodzi do mapy i prezentuje pracę grupy. Nauczyciel ocenia najlepiej
pracujące grupy. Następnie uczniowie otrzymują krótki test z lukami dotyczący
tego samego tekstu, rozwiązują go, nauczyciel ocenia. Na koniec grupy oceniają
swoją pracę korzystając z arkuszy oceny.
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1.Omów położenie geograficzne Ameryki Południowej, jej kształt i linię
brzegową.
2.Scharakteryzuj przyczyny i skutki głównego problemu przyrodniczego, jakim
jest zmniejszanie się powierzchni lasów równikowych.

1.Omów rzeźbę Ameryki Południowej.
2.Jakie są przyczyny różnic w poziomieżycia ludności tego kontynentu?

1.Omów trzy główne systemy rzeczne Ameryki Południowej.
2.Wymien przyczyny ujemnego bilansu handlowego wielu krajów tego
kontynentu.

1.Wymień skały budujące Amerykę Południową.
2.Podaj przyczyny zadłużenia krajów tego kontynentu.

1.Scharakteryzuj kompleksy roślinne występujące na kontynencie południowo-
amerykańskim.
2.Podaj zagrożenia wynikające z eksplozji urbanizacyjnej w Ameryce
Południowej.

Ameryka Południowa leży na.................... ......................., asymetrycznie w
stosunku do................. Jej linia brzegowa jest...................,kontynent ma
kształt................ Największym problemem przyrodniczym Ameryki
Południowej jest zmniejszanie się........................................................................
Przyczyny tego problemu to przede wszystkim rozwój cywilizacji, a za tym
idzie........................., ........................................., ...................................................
Bardzo niebezpiecznym skutkiem tego zjawiska jest nasilający
się...................................................... .

Zachód kontynentu to................... ...................... rozciągające się południkowo.
Część środkowa to rozległe Niziny................... i........ .................. .W części
wschodniej występują..........................:.......................... i Gujańska. Ameryka
Południowa to kontynent o wielkich.................... w poziomieżycia ludności,
przyczyną tego stanu rzeczy są dysproporcje w ....................... ..........................
tego kontynentu.



W Ameryce Południowej trzy rzeki tworzą wielkie systemu rzeczne są
to:...........................,...................... i ......................... Rzeki te płyną do
Oceanu.....................................Jedna z nich jest doskonałą droga komunikacyjną
(..........................), druga tworzy ujście lejkowate zwane......................., a w
dorzeczu trzeciej znajduje się najwyższy wodospadświata o nazwie ...............
................... .Kraje Ameryki Południowej sprzedają surowce mineralne i
artykułyżywnościowe, czyli produkty................... od importowanych
droższych, jest to główna przyczyna...................................................... w wielu
krajach tego kontynentu.

Kontynent południowoamerykański budują głównie skały.............................. i
............................Kraje Ameryki Południowej są bardzo................., przyczyną
tego stanu rzeczy jest............................................................................

Główny kompleks roślinny kontynentu to las równikowy zwany ............ . Poza
tym występuje sawanna zwana..............., step zwany............. oraz suche lasy
zwane............... .Na dużych wysokościach występuje suchy step
zwany..................Eksplozja urbanizacyjna to lawinowo wzrastająca liczba
ludności...................., wiąże się to z brakiem...................... i...................., zmusza
ludzi do emigracji i pozbawia swoje kraje......................... warstwy ludności.


