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Deforestacja – globalny problem środowiska przyrodniczego
Mariusz Rzętała



Robert Machowski,

Wylesianie (deforestacja) to sukcesywne zmniejszanie powierzchni zajmowanej przez lasy
zwłaszcza w konsekwencji działalności człowieka. Współczesne tempo i rozmiary deforestacji
są jednym z ważniejszych problemów ochrony środowiska na Ziemi.
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11 Morze Kaspijskie – niezwykła pozostałość
praoceanu  Mariusz Bąk, Majid Javadzade
Morze Kaspijskie wymyka się wszelkim
schematom. Mimo ogromnej powierzchni,
zbliżonej do powierzchni Morza Bałtyckiego,
hydrologicznie jest jeziorem. Inaczej jednak niż
większość jezior na świecie nie jest zbiornikiem
słodkowodnym, lecz słonowodnym i to
o zasoleniu miejscowo większym niż w Morzu
Martwym.
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Riła – kulminacja Bałkanów



Piotr Pacholarz

200 km na północny wschód od Olimpu, w masywie górskim Riła, znajduje się Musała –
rzeczywista kulminacja całego Półwyspu Bałkańskiego.
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Dorota Pilna

Przez dziesięciolecia w edukacji skupiano się na słabościach zapominając, że każdy uczeń ma
potencjał do pozytywnego rozwijania się, tylko trzeba mu odpowiednio pomóc, czasami nie
przeszkadzać.
30 Indie – kraj kontrastów społecznych i gospodarczych. Scenariusz lekcji geografii dla
klasy VIII szkoły podstawowej  Maria Słobodzian

33 Czy istnieje Planeta B? Ochrona środowiska przyrodniczego. Scenariusz lekcji
geografii dla klasy VII szkoły podstawowej  Barbara Martynowicz
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40 Wspominamy nasze wakacyjne wędrówki, czyli turniej o tytuł najlepszego
krajoznawcy  Gabriela Bonk
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Zdjęcia w numerze: Adobe Stock,
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Polub nas na Facebooku

W

bieżącym numerze powracają
jak bumerang trudne i bolące problemy dotyczące naszej
planety – deforestacja, zmiany klimatyczne,
smog, miejskie wyspy ciepła, zanieczyszczenia
rzek i inne. Trudno się dziwić – jak puentuje
dr hab. pani Anna Świercz z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach – ważniejsze dla
życia na Ziemi jest śmierć komara niż wymarcie ludzi. Jesteśmy tutaj intruzami. Wydaje się,
że z punktu widzenia społeczeństw określenia:
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, czy nawet zmian klimatycznych stają się
w jakimś stopniu hasłami, ideami, a nie działaniem, które trzeba konsekwentnie realizować.
Dużo zależy od nas samych, ale nie ma co
ukrywać, ważne są również działania władz
i zmiany w ustawodawstwie. Dobrze pokazuje to przykład Brazylii, w której w zależności
od wizji i polityki prezydenta kraju las amazoński jest zagrożony. Można powiedzieć, że
Brazylia, to kraj rozwijający się, gdzie świadomość proekologiczna ludzi, a odpowiedzialność polityków jest niewielka. Nie zmienia to
faktu, że proces deforestacji w Amazonii, to
nie tylko problem lokalny, a globalny.
Pozostając w wakacyjnym klimacie polecamy kilka ciekawych opracowań z różnych
regionów świata – mało znany masyw Riła
w Bułgarii, przypominający krajobrazowo
nasze Tatry, niedaleko stamtąd największy
na świecie zbiornik słodkowodny – Morze
Kaspijskie lub małe Chester, które nazywa
się perłą w brytyjskiej koronie. Nie zabraknie
też innych wakacyjnych akcentów – logogryf
i scenariusz lekcji – akurat na podsumowanie
letnich wypraw naszych uczniów.
Na początek roku szkolnego proponujemy
dużą dawkę atrakcyjnych scenariuszy do realizacji na lekcjach geografii – grę poświęconą
ochronie środowiska, lekcję o kontrastach
społecznych i gospodarczych w Indiach, czy
o rozwoju stref podmiejskich w Polsce.
Na koniec warto pochylić się nad drugą
częścią artykułu o metodach rozwijania mocnych stron – to nie tylko wiedza, jak i gdzie
poszukiwać pasji u uczniów – to również
wskazówki, jak nauczyciel może ułatwić
swoją pracę, komunikację z uczniami i pozostałymi nauczycielami.
Życzymy miłej lektury!
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