
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGb i I TMb. 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 22 maja 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 131-135. 

Zapiszcie notatkę w zeszycie (czyli to, co u mnie na czerwono lub w czerwonej ramce). 

Uwaga! Test online z działu 6 – tematy 1-4 – 5 czerwca 2020 r.  

 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów 

 

Cel lekcji:  

Dowiesz się na czym polega niszcząca, transportująca i budująca działalność lodowców górskich  

i lądolodów; jakie formy powstają w wyniku ich działalności. 

Na czym polega rzeźbotwórcza działalność lodowców? 

Działalność lodowców polega na: 

erozji skalnego podłoża, transporcie i akumulacji materiału skalnego. 

Występuje tam, gdzie istnieją lodowce górskie lub lądolody.  

Lód lodowcowy – właściwości 

 Lód w lodowcach górskich i lądolodach to jeden z czynników rzeźbotwórczych, które działają w procesach 

zewnętrznych (egzogenicznych) kształtujących powierzchnię Ziemi. 

 Lód w lodowcach jest plastyczny i się przesuwa. 

 Lód lodowcowy nigdy nie jest czysty – zawsze zawiera wtopiony materiał skalny różnej wielkości: pył, piasek, 

żwir i wielkie głazy. 

 

1. Formy utworzone przez lodowce górskie 

 

Działalność lądolodu w plejstocenie 

 Lądolód zajmował w plejstocenie znaczną część Europy, w tym prawie całą Polskę. 

 Lądolód niszczył skalne podłoże (erozja), przenosił na inne obszary (transport) oraz gromadził niesiony przez 

siebie materiał skalny (akumulacja). 

 Pozostałością po lądolodzie plejstoceńskim jest krajobraz polodowcowy. 
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2. Działalność lądolodu – formy  

W krajobrazie polodowcowym występują formy erozyjne i formy akumulacyjne, które powstały wskutek 

działalności: 

1. lądolodu (formy glacjalne), 

2. wód pochodzących z jego topnienia (formy fluwioglacjalne). 

 

Formy erozyjne …. (wypiszcie)   Formy akumulacyjne …. (wypiszcie) 

     

Ćwiczenia: 

 

 



Polecam ciekawe, krótkie filmy na YT: 

Działalność lądolodu i jego wpływ na rzeźbę terenu w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=CaykXKHiMBo 

 

Praca na ocenę – propozycje tematów: 

1. Lodowce ………….. (wybranego pasma górskiego) 

2. Lądolód plejstoceński – jego wpływ na rzeźbę Polski  

 

j.mazurek-123@o2.pl 
 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za tydzień.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

https://www.youtube.com/watch?v=CaykXKHiMBo

