Geografia kl.7

08.06-10.06.2020

Temat : Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich
1. Przeczytaj temat lekcji w podręczniku str. 171-180.
2. Oglądnij film : https://www.youtube.com/watch?v=625042-DHGA
3. Notatka w zeszycie przedmiotowym:
1.Przyczyny migracji do stref podmiejskich:





tańsze ceny mieszkań lub domów na wsi,
niższe czynsze na terenach wiejskich i w strefach podmiejskich,
niesprzyjające warunki: hałas, korki uliczne, zanieczyszczenie powietrza,
wysokie ceny gruntów kupowane pod zakłady przemysłowe,

2. Zmiany w strukturze demograficznej ludności.
Osoby przenoszące się z miast to:
 osoby z wyższym wykształceniem, wyższymi dochodami niż mieszkańcy terenów, na
które się przeprowadzają,
 rodziny z dziećmi lub planujące dzieci,
 osoby zatrudnione w przemyśle i usługach,
3. Zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu w strefach podmiejskich
 Zmniejszanie się powierzchni pól uprawnych
 Rozbudowa terenów, na których są osiedla, domy mieszkalne,
 Tereny pól uprawnych przekształcane na tereny pod budowę zakładów
przemysłowych.

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 108-109.

Lekcja geografii obędzie się zgodnie ze szkolnym planem lekcyjnym na platformie Teams.

Temat : Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich
1. Przeczytaj temat lekcji w podręczniku str. 181-183.
2. Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY
3. Notatka w zeszycie przedmiotowym:
1. Wpływ migracji na zaludnienie obszarów wiejskich.
Zaludnienie obszarów wiejskich zróżnicowane jest w zależności od rodzaju migracji.
 w przypadku emigracji, tereny wiejskie opuszczają:
 najczęściej ludzie młodzi, kontynuujący edukację w większych miastach,
najczęściej zostają tam po zakończeniu nauki,
 osoby dorosłe, które znalazły pracę w większym mieście,
 w przypadku imigracji, na tereny wiejskie przypływają:
 bogatsi mieszkańcy dużych miast szukający spokojniejszego miejsca,

W wyniku migracji ludności z terenów wiejskich znacznie oddalonych od miast dochodzi do
wyludnienia, na tych terenach mieszka bardzo mało ludzi.

2. Wpływ migracji na strukturę wieku ludności wiejskiej.
 na terenach wiejskich znacznie oddalonych od dużych miast dominuje
społeczeństwo starzejące się, na co wpływa opuszczanie tych terenów przez
młode osoby szukające pracy lub uczące się.
 na terenach wiejskich położonych blisko dużych miast dominuje
społeczeństwo młode, co może wynikać z wyborów tej grupy ludności, tzn.
niższe ceny domów i mieszkań, młode rodziny,
 w miastach jest więcej osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej,
mężczyźni 65 lat i więcej), wiąże się to z łatwiejszym dostępem do opieki
medycznej,
4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 110-111.

