
Tydzień 11.05 – 15.05 
 
Klasa 5 
 
Temat lekcji: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej 
Proszę zapisać sobie temat lekcji w zeszycie.  
 
Dzisiaj na lekcji poznamy tereny, na których opady atmosferyczne (śnieg i deszcze) należą do 
najniższych na Ziemi. Tereny takie nazywamy pustyniami. Możemy wyróżnić dwa główne typy 
pustyń:  
pustynie gorące, czyli takie gdzie panują bardzo wysokie temperatury. Pustynie takie spotykamy w 
strefie klimatów zwrotnikowych (np. Sahara), zbudowane są z piasku, żwiru, kamieni.  
Pustynie lodowe, czyli takie gdzie panują bardzo niskie temperatury (z tego powodu powietrze jest 
bardzo suche, nie może „pomieścić w sobie” dużo wilgoci z której później tworzą się chmury i z 
których to pada śnieg lub deszcze). Takie pustynie spotykamy na największej wyspie świata: 
Grenlandii oraz na Antarktydzie. Na terenach tych występują lodochody, śnieg.  
 
 
Aby lepiej poznać środowisko przyrodnicze pustyń, zapraszam do zobaczenia dwóch ciekawych 
filmów i odpowiedzenia na ich podstawie na poniższe pytania. Proszę przepisz pytania do zeszytu i 
udziel na nie odpowiedzi.  
 
Pustynia gorąca: 
https://www.youtube.com/watch?v=iM-SiYFVTRk 
 
1. Podaj jakie temperatury panują w ciągu dnia i nocy na pustyni piaszczystej.  
 
2. Jak nazywają się miejsca, gdzie na pustyni występują woda i w jej otoczeniu mieszkają ludzie?  
 
3. Pustynie piaszczyste, które znamy z bajek, filmów zajmują tylko ok. (podaj ułamek) powierzchni 
wszystkich pustyń na świecie.  
 
4. Jakie jest najpopularniejsze zwierzę wykorzystywane przez człowieka na pustyni? 
 
5. Jak nazywa się gatunek najmniejszego psa zamieszkującego Saharę?  
 
6. Jaka długość ciała osiągają gazele 
 
7. Jak nazywa się najbardziej jadowity wąż pustyni? 
 
Pustynia zimna: 
https://www.youtube.com/watch?v=V52jXFGxkKM 
 
1. Jakie temperatury panują na pustyniach lodowych? 
 
2. Czy na pustyniach lodowych pada deszcz? 
 
3. Jaka jest najniższa zanotowana temperatura na Antarktydzie i gdzie to było? 
 
4. W jakich miejscach na ziemi występują pustynie lodowe? 
 
5. Jaka grubość może osiągać lód na Antarktydzie? 



 
6. Jak nazywa się drapieżnik wymieniony w filmie, żyjący na terenach Arktyki?  
 
7. Jakie ptaki są charakterystyczne dla bieguna południowego? 
 
8. Jaka długość ma najdłuższy lodowiec świata?  
 
9. Jakie zwierzęta zamieszkują lodowe pustynie? 
 
10. Jak mówimy na mieszkańców pustyń lodowych (chodzi o ludzi) :) 
 
11. Jaki jest najsuchszy kontynent na Ziemi? 
 
 
I na zakończenie lekcji, ciekawe zadanie, proszę o jego rozwiązanie:  
 
Poniżej opisany trzy domy. Jeden z nich został zbudowany w klimacie  
a) umiarkowanym (np. w Polsce),  
b) drugi na południowych obrzeżach Sahary,  
c) trzeci na północnych krańcach Kanady). Dopasuj dom do miejsca: 
dopasuj rodzaj domu do klimatu. Połącz cyfrę z literką.  
 
1. Dom parterowy. Ściany zbudowane z lekkich materiałów, w tym ze skór zwierzęcych i drewna. 
Fragmenty ścian wykonane z cegieł, suszonych na słońcu. Otwory okienne zasłonięte tkaniną.  
 
2. Dom drewniany. Ściany ocieplone i pomalowane zewnątrz na jaskrawo czerwony kolor. Stromy, 
dwuspadowy dach. Bardzo prosta bryła. Okna posiadają po 3 szyby.  
 
3. Dom dwupiętrowy. Ściany zbudowane z pustaków. Dach płaski. Ściany ocieplone warstwą 
styropianu. Okna drewniane, dwu szybowe, energooszczędne. 
 
 


