
6-Б
I. Перевіримо себе.

1) Атмосфера - ___________________ оболонка Землі.
1-1. 

екзосфера

Який шар є найважливішим для життя?
Позначте стрілкою.

термосфера

мезосфера

стратосфера

тропосфера

1-2.  tº повітря  змінюється  постійно.  Проаналізуйте  метеорологічні
спостереження за період початку травня.
Визначте  кількість  днів  із  суцільною  хмарністю  за  період
останнього тижня.

1-3.  За  допомогою  ______________________  вимірюють  тиск  (силу
атмосферного повітря).

1-4.  За  допомогою  додаткових  джерел  пригадайте  як  називаються
основні кліматичні пояси.

1-5. Міркування.
Як  впливає  на  клімат  людина  в  останні  десятиріччя.  Назвіть
приклади.



Творча робота.
- Намалюйте сюжети на тему “Забруднення повітря”.

2) Гідросфера - ___________________ оболонка Землі.

2-1. 

Який  відсоток  на  вашу  думку,
займає  на  Землі  прісна  та  солона
вода.

2-2. За допомогою інтернет-мережі дізнайтеся яку найбільшу загрозу
для океанів та морів становить забруднення нафтою.

ІІ. Природні комплекси.

2-1. Прочитайте і дізнайтеся.
У  природі  все  взаємопов’язане.  Гірські  породи,  повітря,  води,
грунти,  рослини  і  тварини  —  усе  це  перебуває  між  собою  у
складних  взаємозв’язках.  Подібне  можливо  тому,  що  взаємо-
зв’язки різних компонентів визначаються їхньою взаємодією —
через обмін теплом, водою, енергією. Унаслідок такої  взаємодії
окремі  компоненти  поступово  утворюють  на  певній  території
цілісний  природний  “організм”.  Вказані  природні  утворення
назвали природним комплексом.
Природний комплекс — це взаємопов’язані природні компоненти
(гірські  породи,  повітря,  поверхневі  та  підземні  води,  грунти,
рослинність і тварини), що на певній ділянці території становлять
едине ціле.
-  Найбільший  природний  комплекс  Землі  —  географічна
оболонка,  яка  утворилася  внаслідок  взаємодії  літосфери,
атмосфери, гідросфери і біосфери.

Верхня межа — на висоті до 30 км від поверхні Землі.
Нижня  межа  —  сягає  глибини  в  кілька  сотень  метрів,  а

подекуди 4 км.
Географічній  оболонці  притаманна  ритмічність  —  закономірна
повторюваність у часі всіх природних явищ і процесів.



Розрізняють добові і сезонні ритми. Це, наприклад, добові зміни:
_______________________________________________________ 
Це, наприклад, сезонні ритми -  приливи і відпливи.
Багаторічні та вікові ритми це: коливання клімату, рівня води в
річках і озерах тощо.

2-2. Поміркуйте:
До  чого  призводить  безвідповідальне  втручання  людини  в
природу.
Напиши поради людству.
Не вирубай _________ , зникають ________ ________ _________,
змінюються к          , вимиваються г              , міліють _________.
Практична робота. Якщо біля твого житла є водойми, проаналізуй
чи вплинула безсніжна зима на рівень води.
Чи є це показником зміни місцевого клімату.

ІІІ. Природні зони.
3-1.  На  Землі  існує  величезна  кількість  різноманітних  природних

комплексів. Це материки та океани, гірські масиви і рівнини, ліси
й степи, пустелі, болота, луки тощо.
Природні  зони  відрізняються  співвідношенням  вологи  і  тепла,
тобто зволоженням.



Для  кожної  зони  характерний  тип  клімату,  а  також  грунтово-
рослинний  покрив  і  тваринний  світ.  Зміну  кліматичних  умов
найвиразніше відображає рослинність.

3-2. Поміркуйте, які природні зони охоплюють територію України.
3-3. Визначте повний набір компонентів, з яких складаються природні

комплекси: (підкреслить).
Тест.
1. Тварини, рослинність, води , грунти, канали, музеї природи.
2. Гірські породи, повітря, води, грунти, рослинність і тварини.

ІV.  Планета людей. Населення Землі.
4-1. Чисельність населення — сукупність усіх людей на Землі.

На кінець ХХ століття чисельність населення Землі перевищила 6
млрд. осіб.

4-2. За допомогою інтернет-мережі знайдіть чисельність населення на
планеті на період 2020 р.

4-3. Людські раси — це групи людей, що мають певні спільні зовнішні
ознаки.
До расових ознак  належить  різний колір  шкіри,  волосся,  очей,
форма голови та інше.



Поміркуйте!
- Як впливають різні географічні зони Землі на расові ознаки?
- Які зовнішні ознаки рас?

Опишіть,  чим  відрізняються  обличчя  негроїдів,  европеоїдів,
монголоїдів.

- Які народи за чисельністю переважають на Землі?

- Дізнайтесь, у якій країні налічують найбільшу кількість осіб.
Географічний практикум.



V. Джерела світу.
5-1. За допомогою додаткових джеред дізнайтесь:

-  Які  держави  є  найбільшими  та  найменшими  за  площою  і
чисельністю населення.

5-2. Україна посідає 44 місце у світі за цими показниками.
5-3. Тест. Україна на планеті Земля.

5-4. Зв’язки України з іншими країнами-сусідами.
Проаналізуйте разом з батьками і запишіть:
-  Якими  товарами  та  корисними  продуктами  торгує  Україна  з
сусідами, який має товарооборот.
-  Якими  товарами,  виробленими  в  інших  країнах,  ви
користуєтеся?

VI. Вплив людини на природу.

6-1. Господарська діяльність людини — це діяльність, спрямована на
отримання  корисної  продукції.  Це  продукти  харчування  і  одяг,
деревина і  корисні  копалини,  риба  і  м’ясо тварин,  автомобілі  і
літаки тощо.
Питання:

- Які промислові підприємства бувають? Напишіть.
- Які галузі відносяться до сільського господарства?
- Які види транспорту існують?



- Як впливає господарська діяльність людини на природу?
6-2. Зміни географічної оболонки людством.

Роздум. Як ви уявляєте?
Зміни позитивні чи негативні?

1) Зміни у літосфері порушують рельєф земної кулі.
2)  Зміни  у  гідросфері порушують  режим  річок.  Наведіть
приклади.
3)  Зміни  в  атмосфері порушують  склад  повітря.  Наведіть
приклади.
4)  Зміни  в  біосфері порушують  і  знищують  рослинний  і
тваринний світ. Наведіть приклади.

6-3. Геграфічний практикум.
Тест. Збережемо природу Землі разом.


