
География и икономика – 6 клас 30.03.2020г. 

Уважаеми ученици, започва се период на импровизирано преподаване на нов учебен 

материал. 

За тази цел се иска от вас следното: Да четете поставените от мен – план, кратко разработен  

урок /които ще препишете в отделни листи/ и да отговорите на зададените въпроси. 

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

снимки,от това какво сте писали на отделни листове! 

Темата за Понеделник е :                        Води на Азия 

Да се прави справка с учебника на стр.122 ! 

1.Обща характеристика – тя е богата на води – реки, езера и ледници. 

Водите се оттичат основно в четири водни басейни – Арктичен, Тихи, Индийски. Има и 

безотточна област в Средна Азия –където има и пустини ! 

2. Реки: 

а/ реки вливащи се в Арктичен океан – това са р.Об, р.Енисей, р.Лена -те са дълги и през зимата 

замръзват за 5-6 месеца, през лятото са пълноводни, край тях има много езера и блата. 

б/ реки вливащи се в Тихи океан – това са р.Амур, р.Хуанхъ, р. Яндзъ и р.Меконг – те са 

пълноводни и плавателни-р.  Яндзъ е най-дълга в Азия- най-интересна е р.Хуанхъ/жълта река/ 

в/ реки вливащи се в Индийски океан-това са р.Ганг/заедно с р. Брамапутра образуват огромна 

делта/, р.Инд и реките Тигър и Ефрат/в Месопотамия/, които се сливат в къса и пълноводна 

река Шат-ел Араб – всички са пълноводни през лятото и плавателни в долното течение. 

г/ реки течащи  в безотточната област – те са маловодни и зависят от валежите и снеговете в 

планините в Средна Азия-това са р.Амударя, р.Сърдаря и най-интересната р.Йордан, която се 

влива в Мъртво море. 

За р.Йордан отговорете:     С какво е свързана тя в християнската религия? 

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

3.Езера-в Азия има безброй езера, те имат различен произход:   най-интересните са : 

   Езерото Байкал е най-дълбокото в света / 1640м/,   

   Каспийско море е най-голямото езеро в света -около 370 000кв.км,    

   Мъртво море е най-соленото езеро - /около 400г сол в литър вода! / -то е и най-дълбоката 

депресия на света /400м под морското равнище/. 

4. Използване на водите –  точката да се препише в тетрадките! 


