ŠIOS DIENOS DATA:

38. SAUSUMOS
VANDENYS
Kodėl sausumos vandenys vadinami
mėlynosiomis gyvybės arterijomis?

KO SIEKSIME?

II skyrius. Žmogus tiria Žemę • Kuo svarbus vanduo

Išsiaiškinti, kaip skirstomi
sausumos vandenys.

1
Kaip skirstomi sausumos vandenys?
1. Parašykite, kaip skirstomi paviršiniai ir požeminiai
vandenys.

2
Kuo svarbūs paviršiniai vandenys?
1. Išnagrinėkite paveikslėlius ir po kiekvienu iš jų parašykite, kam naudojamas vanduo.

SAUSUMOS VANDeNYS
Paviršiniai

Požeminiai

Sužinoti, kuo svarbūs
paviršiniai vandenys.
Susipažinti su požeminių
vandenų tipais ir svarba.

ATLIKĘ UŽDUOTIS
ĮSIVERTINKITE
Žinau, kaip skirstomi
sausumos vandenys.

ŽUVININKYSTĖS
ŪKIS

2. Išnagrinėkite paveikslėlį, atpažinkite ir įvardykite
paviršinius vandenis. Reikiamose paveikslėlio vietose
parašykite vandenis žyminčius skaičius.

Gebu paaiškinti,
kuo žmogui svarbus
paviršinis vanduo.

• Kurios iš šių veiklos sričių nėra Lietuvoje ir kodėl?

Skiriu požeminių vandenų
tipus ir galiu paaiškinti,
kuo kiekvieno tipo vanduo
svarbus žmogui.

2. Panagrinėkite Lietuvos gamtinį žemėlapį ir atlikite užduotis.
• Kartoschemoje mėlyna spalva paryškinkite po 2 upes, ežerus, tvenkinius.
Pelkes pažymėkite ženklu
. Greta parašykite jų pavadinimus.
• Parašykite, kuo
žmogui naudingi

TURĖČIAU DAR
PASIMOKYTI

1. ____________

3. ____________

2. ____________

4. ____________

* Apibūdinkite, kaip paviršiniai vandenys tarpusavyje
susiję.
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ežerai:



upės:



pelkės:



*ledynai:
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• Nurodykite, kurios rūšies paviršinio vandens Lietuvoje nėra.
• Nurodykite priežastis, kodėl šio tipo paviršinis vanduo Lietuvoje nesusidaro.
• Kurių tipų sausumos vandenų yra greta jūsų gyvenamosios vietos? Nurodykite jų pavadinimus.
• *Pasidomėkite, kokia jūsų nurodytų vandenų pavadinimų kilmė.
• *Padiskutuokite su klasės draugu ir padarykite išvadą, kodėl kasami tvenkiniai.
3
Kokie yra požeminio vandens tipai?
1. Atlikite užduotis.

• Prie rodyklių parašykite požeminio
vandens tipus.
• Kurio tipo požeminis vanduo
gyvybiškai svarbus augalams?

A

• Kurio tipo požeminis vanduo kaupiasi
ant pirmojo vandeniui nelaidžių
uolienų sluoksnio?
• Kurio tipo požeminis vanduo yra pats
švariausias? Kodėl?

70 °C

• Kurio tipo požeminis vanduo yra pats
nešvariausias? Kodėl?

B

• Įvardykite reiškinį, pažymėtą A raide.
Nurodykite dvi teritorijas, kurioms jis
būdingas.
• Įvardykite, kurio tipo požeminis vanduo pažymėtas B raide.
• Pateikite B raide pažymėto požeminio vandens naudojimo pavyzdžių.
2. Panagrinėkite Lietuvos gamtos išteklių žemėlapį ir nustatykite, kurioje mūsų šalies dalyje
susikaupęs mineralinis požeminis vanduo. Kartoschemoje užbrūkšniuokite tas teritorijas.
3.* Pasidomėkite, kaip Lietuvoje naudojamas
vakarinėje jos dalyje susitelkęs karštas požeminis vanduo.
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