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(Podręcznik str.151-154, ćwiczeniówka str.94-95) 

 

Podczas lekcji nauczysz się 

- opisywać, jak człowiek przystosowuje się do otaczającego krajobrazu; 

- odróżniać formy krajobrazu naturalnego od przekształconego przez człowieka; 

- wskazywać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na krajobraz. 

1. Krajobraz częściowo przekształcony 

• Dawniej morza i wielkie rzeki stanowiły dla ludzi bariery nie do przebycia. W góry 

chodzili rzadko, a bagna i pustynie starali się omijać. Lasy odwiedzali jedynie w celu 

zdobycia pożywienia. 

• Stopniowo zaczęli przekształcać krajobraz do swoich potrzeb. W celu znalezienia 

ziemi dla rolnictwa i budowy osad zajęli większość łąk i leśnych polan oraz doliny 

rzeczne. Potem wycinali i wypalali lasy, by uzyskać drewno do budowy domów oraz 

zwiększyć teren przeznaczony pod uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Poniżej klika 

przykładów, w jaki sposób człowiek potrafi dostosować się do krajobrazu i warunków 

otoczenia. 

2. Krajobrazy przekształcone przez człowieka 

• Rozwój cywilizacji spowodował, że ludzie zmieniali otaczający ich krajobraz. Zaczęli 

uprawiać wybrane rośliny na ogromnych polach czy hodować olbrzymie stada 

zwierząt. Mimo to w krajobrazie wsi nadal istnieje wiele elementów naturalnych. Taki 

krajobraz nazywa się częściowo przekształconym przez człowieka. 

3. Naprawianie szkód 

• Niektóre krajobrazy są tak zniszczone, że przyroda nie jest w stanie w krótkim czasie 

sama naprawić szkód spowodowanych przez ludzi. W takiej sytuacji niezbędne są 

działania człowieka. Przywracanie zniszczonemu krajobrazowi jego pierwotnej 

wartości i wyglądu to odnawianie lub rekultywacja. W najprostszym przypadku 

polega to na sadzeniu nowych drzew w miejsce wyciętych albo oczyszczaniu wód. 

Odnawianie terenów po kopalniach i kamieniołomach to na przykład zalanie wodą 

miejsca, w którym wydobywano surowce, i przekształcenie go w sztuczne jezioro. 

Można też zadbać o rzeki i jeziora, ograniczając dopływ zanieczyszczeń i wpuszczając 

do ich wód organizmy, które żyły tam wcześniej, ale wyginęły na skutek zmian 

warunków życia. 

Praca domowa dla uczniów, którzy nie będą na TEAMS-  

przeczytać w podręczniku temat nr 5 od str.151-154; wypełnić ćwiczeniówkę str. 94-

ćwiczenie 1 i 2 oraz str.95- ćwiczenie 4 

 


