
География и икономика – 6 клас   06.04.2020г. 

 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /които ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Ще ви се обаждам от личния си телефон, на който имам Viber /вайбър/ и вие ще ми пращате 

снимки, от това какво сте писали в тетрадките или по електронната поща!  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Понеделник : 

Природни зони на Азия - втора част 

1.Зона на вътрешноконтиненталните пустини – /виж на стр.80 на картата с жълтия и 

оранжевия цвят на север от 30 градуса /-те заемат огромни площи, климатът е много сух  

/причината  е голямата отдалеченост от океаните!/, но имат много студена зима! 

Има пясъчни, глинести и каменисти пустини.  Има бедна растителност, срещат се влечуги и 

насекоми, най-ценното животно е двугърбата камила.  /Виж на стр.77  снимките/ ! 

Зоната не е подходяща за човешки живот и стопанска дейност, затова е много рядко населена  

2. Зона на степите  –  тя е характерна в Средна Азия.  Те са огромни равнини, климатът  е 

умерен, но има горещо сухо лято и студена  зима. Почвите са черноземни – затова са стопански 

овладени - отглеждат се най-вече житни култури. Има различни гризачи, насекоми и птици. 

Зоната е подходяща  за човешки живот и стопанска дейност. 

3.Зона на горите в умерения пояс - /виж на стр.80 на картата на север  със зеления цвят/ има 

умерен климат,  валежите са значителни, широколистните гори са характерни за източното 

крайбрежие на Азия, горите имат и развит подлес /храсти и треви/, видовете съвпадат с тези 

по нашите земи! Има голямо разнообразие на животни. В Сибир са характерни иглолистните 

гори / Тайга/ – климатът е студен, има много реки и блата.Те също имат развит подлес. Има 

голямо разнообразие на растения и животни /да се запишат в тетрадките от стр.78/. 

4.Зона на тундрата – стр.78 /да се препише в тетрадките/! 

5.Зона на арктичните пустини – стр.78 /да се препише в тетрадките/! 

6.Планинска област – тя обхваща високите планини – климатът  е много студен, по върховете 

има ледници, различни почви, голямо разнообразие на животни – тревопасни и хищници, 

птици и насекоми. / Да се намери в Интернет и да се напише в тетрадките за маймуната 

„Макак”-виж на стр.79/ 

Приятна работа! 

 


