Dzień dobry
Zapiszcie w zeszytach temat lekcji: Życie mieszkańców strefy śródziemnomorskiej.
Dzisiejszą lekcję zrobicie korzystając z dwu podręczniów elektronicznych.
Wystarczy kliknąć na linki (niebieskie podkreślone fragmenty tekstu) by je otworzyć.
Jeśli ktoś nie może otworzyć e-podręczników to proszę przeczytać z podręcznika papierowego strony
137dół-141.

Zobaczcie lekcję - "Nad Morzem Śródziemnym" - w tym celu "kliknijcie":
https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/DQuu4jdTN
Nie czytajcie fragmentu o nazwie: 1. Krajobraz śródziemnomorski, bo to zrobiliście na poprzedniej lekcji!
Ale jeśli ktoś by chciał to może sobie go przypomnieć.
Przeczytajcie fragment o nazwie: 2. Turystyka w basenie Morza Śródziemnego
Zapiszcie samodzielnie w zeszytach, zwięźle w punktach, jakie są przyczyny tego, że tereny położone w
strefie klimatu śródziemnomorskiego są chętnie odwiedzane przez turystów (ale chodzi nie tylko o
klimat!).
Przeczytajcie na końcu tego fragmentu dwie krótkie ale ważne informacje:
1-Istotnym walorem turystycznym regionu śródziemnomorskiego jest specyficzna kuchnia – smaczna i
zdrowa. Wykorzystuje się w niej warzywa, owoce cytrusowe i winogrona. Wytwarza się tam największą
różnorodność serów i win. Na stołach goszczą ryby i wszelkie owoce morza. Potrawy uzupełniają
aromatyczne przyprawy i oliwa z oliwek. Znane w Polsce takie potrawy, jak pizza i kebab, powstały
również nad Morzem Śródziemnym.
Zapamiętajcie, że dzięki tej diecie mieszkańcy Europy południowej żyją o kilka lat dłużej niż mieszkańcy
innych części naszego kontynentu.
2-Cały region Morza Śródziemnego jest aktywny sejsmicznie, co znaczy, że częste są tu trzęsienia ziemi.
Istnieją tu także czynne wulkany, np. Etna, Wezuwiusz, Stromboli we Włoszech czy Santoryn w Grecji.
Obecność wulkanów jest zagrożeniem dla pobliskich miejscowości, jednak to właśnie one odpowiadają
za żyzność gleby. Popiół wulkaniczny jest bowiem doskonałym naturalnym nawozem.
Zapamiętajcie, że dzięki wulkanom istnieją żyzne gleby i piękne krajobrazy, ale wulkany i trzęsienia ziemi
są wielkim zagrożeniem dla ludzi, zwłaszcza we Włoszech.
Jeśli będziecie jeszcze mieć czas i ochotę, to zobaczcie jeden fragment innej e- lekcji - "Przyroda w
klimacie śródziemnomorskim" - w tym celu "kliknijcie":

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1
Nie czytajcie fragmentu o nazwie: 1. Rośliny strefy śródziemnomorskiej, bo to zrobiliście na poprzedniej
lekcji! Alle jeśli ktoś by chciał to może sobie przypomnieć.
Przeczytajcie następny fragment: 2. Zwierzęta strefy śródziemnomorskiej
Zapamiętajcie: Trwająca tysiące lat uprawa pól, wypasanie stad spowodowały, że poza skalistymi górami
prawie nie ma miejsc, w których zachowało się naturalne środowisko.

UWAGA - PRACA DOMOWA: Przyślijcie mi wiadomość na adres: lewikmaslowice@gmail.com
Napiszcie w niej to, co zapisaliście w zeszytach w postaci punktów wyjaśniających dlaczego tereny
położone w krajach śródziemnomorskich są chętnie odwiedzane przez turystów.
Piotr Lewik

