
Karta pracy Klasa V – Krajobraz sawanny i stepu  – 8 maja 2020r. 

Co będę potrafił po lekcji: 
 wyjaśnię znaczenie terminów: sawanna, step, preria, pampa. 
 wskażę na mapie świata obszar występowania sawann, 
 omówię na podstawie klimatogramu cechy charakterystyczne klimatu strefy sawann, 
 rozpoznam na ilustracjach rośliny i zwierzęta typowe dla sawanny afrykańskiej, 
 opiszę sposoby gospodarowania oraz główne zajęcia mieszkańców sawann, 
 wskażę na mapie świata obszar występowania stepów, 
 omówię na podstawie klimatogramu klimat strefy stepów, 
 scharakteryzuję świat roślin i zwierząt stepów, 
 rozpoznam na ilustracjach rośliny i zwierzęta typowe dla stepów, 
 opiszę zajęcia mieszkańców strefy stepów. 
 

Ćwiczenie 1 . Na podstawie podręcznika wyjaśnij krótko znaczenie terminów: 

sawanna  

step  

preria  

pampa  

 

Ćwiczenie 2. Na podstawie map w podręczniku na stronie 120 i 123 wymień obszary występowania sawann                 
i stepów: 

Obszary występowania 

sawanna step 

  

 

 

 

 

Ćwiczenie 3. Na podstawie klimatogramów w podręczniku na str. 120 i 123 uzupełnij zdania. 

Sawanny znajdują się w strefie klimatów ……………………………. . Temperatura powietrza jest tam …………… 

przez cały rok. Najwyższa temperatura występuje w miesiącach …………………………. - …………………………. 
i wynosi ………………….0C. W strefie sawann występują ….. pory roku - pora …………. i pora ………………….... 

Największe opady występują w miesiącu ………………………………….. i wynoszą …………………………. mm. 

Stepy występują w strefie klimatów …………………………………. o odmianie …………………………………….. . 
Z tego powodu charakteryzują się ……………………………………… opadami. Latem temperatura powietrza jest 
…………………………………, a zimą …………………………………………. . 

Występują tam ….. pory roku: …………………………., …………………….. , ……………………., ………………….. 



Ćwiczenie 4. Na podstawie klimatogramu w podręczniku na str. 123 oblicz różnicę między średnią temperaturą     
w najcieplejszym i najzimniejszym miesiącu roku w Karagandzie. 

Przykład dla Warszawy: klimatogram na stronie 103. [180C – (- 30C) =180C + 30C = 210C] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ćwiczenie 5.  Wymień mieszkańców (ludzi ) strefy sawann i stepów. Zapoznaj się z ich sposobem życia.  

sawanna step 

  

 

Ćwiczenie 6 . Na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku wypisz rośliny i zwierzęta typowe dla strefy sawann       
i stepów: 

 

 sawanna step 

rośliny  

 

 

 

 

zwierzęta  

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 7. Wyjaśnij, dlaczego zarówno na sawannie, jak i na stepie ludność trudni się między innymi 
pasterstwem: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


