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 Dzień dobry. Tam, gdzie gorąco i mocno wieje wiatr utworzyły się pustynie gorące. Tam, gdzie 

mroźno i wietrznie występują pustynie lodowe. Dziś przyjrzymy się obu. W podręczniku str. 127 jest 

mapa świata, na której pokazano miejsce występowania pustyń gorących. Na 130. strefa pustyń lodowych. 

Każda ze stref ma oddzielny klimatogram, który pokazuje linię przebiegu średniej temperatury oraz słupki 

opadów. Prześledźcie tekst, obejrzyjcie fotografie krajobrazu i zwierząt. Poniżej przygotowałam notatkę      

z istotnymi pojęciami. 

(notatka, można wydrukować) 

Temat: Na pustyni gorącej i lodowej. 

Pustynie gorące  to obszary położone w okolicach zwrotników, gdzie opady występują bardzo rzadko a 

temperatura dnia dochodzi nawet do 50°C.  

1. Cechy pustyni gorącej: 

 Skąpe opady lub ich brak 

 Silne całoroczne wiatry 

 Duża różnica temperatury między dniem i nocą (50°C - 0°C) 

 Teren piaszczysty, kamienisty lub żwirowy 

 Uboga roślinność lub jej brak 

2. Najbardziej znane pustynie świata:  

Sahara, Namib- Afryka 

Atakama- Ameryka Południowa,   

Wielka Pustynia Piaszczysta, Pustynia Gibsona- Australia 

Gobi- Azja 

 

Pustynie lodowe to obszary w klimacie okołobiegunowym. Na półkuli północnej to Arktyka, czyli 

zamarznięty Ocean Arktyczny oraz Grenlandia. Na półkuli południowej to Antarktyka, czyli Antarktyda wraz                     

z Oceanem Południowym. 

1. Cechy pustyni lodowej: 

 Cały rok ujemna temperatura i silne wiatry 

 Niskie opady śniegu 

 Zjawisko dnia i nocy polarnej 

 Burze śnieżne i lodowe 

 Uboga roślinność na skraju strefy: mchy, porosty 

 Głownie zwierzęta wód oceanicznych 

 

W zeszycie to już wszystko. W ćwiczeniach zajmijcie się zwierzętami tych stref str. 77 zad. 3,4. 

Wysyłam też jako osobny dokument prezentację. Warto ją obejrzeć, gdyż przedstawia bardzo 

poważny problem ratowania białego niedźwiedzia- gatunku zagrożonego wyginięciem. 

 

Dziś nic mi nie przysyłacie, ale za tydzień napiszemy sprawdzian z tematyki: Klimat, strefy 

klimatyczne i krajobrazowe, las równikowy, sawanna, step, pustynia gorąca i lodowa. W przyszłym 

tygodniu, zaraz po otrzymaniu sprawdzianu, będę tez wystawiać oceny przewidywane.  

 

 


