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TYPY KRAJIN
V kterém teplotním pásu se nachází:
a)savana:
b)tundra:
Podle charakteristiky urči, o jaký typ krajiny se jedná:
Po celý rok zde panuje teplé klima. Období dešťů je vždy vystřídáno obdobím sucha. Největší plochy této krajiny se rozprostírají v Africe. Ze zvířat zde žijících můžeme jmenovat slony, zebry, antilopy, žirafy a jiné. ………………………………………

Podnebí je zde chladné. Dlouhé zimy střídají krátká léta. Rostou zde zakrslé dřeviny, mechy a lišejníky. Žije zde například sob, liška polární, sova sněžná.
                                                                          ………………………………………..
Uvedené pojmy zařaď ke správnému biomu:
oáza, prérie, fenek, papoušek, prérie, lev, kaktus, los, krokodýl, lišejník, bizon, liška polární, tráva, zebra, palma, sob, opice, mech, velbloud, pšenice
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Doplň správně chybějící místa v textu:
Typ krajiny můžeme označit jiným slovem, a to slovem ……….. Největší pouští na Zemi je…………, která se nachází v …………..(název kontinentu). Tropické lesy se nachází především v Jižní Americe v povodí řeky …………. Žraloci a delfíni obývají moře ………pásu. 
Utvoř správně dvojice: 

nosorožec                                                            největší suchozemský savec

slon africký                                                          největší pták

žirafa                                                                    lichokopytník se dvěma rohy

gepard                                                                   nejrychlejší savec

pštros dvouprstý                                                    nejvyšší savec
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Archiv autora

                                         


TYPY KRAJIN-ŘEŠENÍ
1. V kterém teplotním pásu se nachází:
a)savana: v tropickém
b)tundra: v polárním
2. Podle charakteristiky urči, o jaký typ krajiny se jedná:
Po celý rok zde panuje teplé klima. Období dešťů je vždy vystřídáno obdobím sucha. Největší plochy této krajiny se rozprostírají v Africe. Ze zvířat zde žijících můžeme jmenovat slony, zebry, antilopy, žirafy a jiné. ……SAVANA……

Podnebí je zde chladné. Dlouhé zimy střídají krátká léta. Rostou zde zakrslé dřeviny, mechy a lišejníky. Žije zde například sob, liška polární, sova sněžná.
                                                                        … … TUNDRA…..
3. Uvedené pojmy zařaď ke správnému biomu:
oáza, prérie, fenek, papoušek, prérie, lev, kaktus, los, krokodýl, lišejník, bizon, liška polární, tráva, zebra, palma, sob, opice, mech, velbloud, pšenice
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4. Doplň správně chybějící místa v textu:
Typ krajiny můžeme označit jiným slovem, a to slovem biom. Největší pouští na Zemi je Sahara, která se nachází v Africe (název kontinentu). Tropické lesy se nachází především v Jižní Americe v povodí řeky Amazonky. Žraloci a delfíni obývají moře tropického pásu. 
5. Utvoř správně dvojice: 

nosorožec                                                            největší suchozemský savec

slon africký                                                          největší pták

žirafa                                                                    lichokopytník se dvěma rohy

gepard                                                                   nejrychlejší savec

pštros dvouprstý                                                    nejvyšší savec

                                         




