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 kaip gyvenama dykumoje?

11 	 Saharos	dykuma	ir	žmogus

1.	Nuspalvink	dykumos	paveikslą.	Tam,	
kad	jis	atrodytų	tikroviškiau,	rinkis	 
geltoną, rudą, žalią ir mėlyną	spalvas.

2.	Naudokis	paveikslu, ( ) ir	atsakyk	į	
klausimus:

a)	 kodėl	namai	oazėse	statomi	jų	pakraščiuose;

 

 
b)	kokiais	būdais	oazių	gyventojai	apsaugo	namus	
nuo	svilinančios	saulės;

 

 

 
c)	 kodėl	oazių	gyventojai	vilki	storus	tankaus	au-
dinio	drabužius.

 

 

 

3.	Oazių	pjūviuose	vandeninguosius	
sluoksnius nuspalvink melsvai. 

4.	Į	stačiakampius	įrašyk	oazių	tipų	pa-
vadinimus: fogara, gruntinio vandens 
oazė, upės oazė.

5.	Išnagrinėk	oazių	aprašymus	ir	į	apskri-
timą,	esantį	greta	kiekvieno	piešinio,	 
įrašyk	atitinkamą	raidę:

A – vanduo semiamas iš tam tikru atstumu 
įrengtų šulinių, siekiančių gruntinį vandenį ne-
vienodame lygyje;
B – upių slėniuose, patvenkus upės vagą, van-
duo drėkinimo kanalais nukreipiamas į laukus;
C – požeminis vanduo kalvų ir kalnų paš-
laitėse, didelėje dauboje arba slėnyje priar-
tėja prie žemės paviršiaus. Tokiose vietose  
kasami šuliniai.

 

 

 

�.	Kuris	oazių	tipas	yra	patogiausias?

 

	 Kodėl?	..........................................................

 

 

 

 

12 	 Žemdirbystė oazėje

1.	Žemdirbystė	oazėse	plėtojama	trimis	ardais.	Kiekviename	jų	augi-
nami	tik	tam	tikri	augalai.	Daržovių	lysves	oazėse	skiria	užtvankėlės	
ir	siauri	kanalai,	kuriais	atiteka	vanduo:

a)	 reikiamose	piešinio	vietose	įrašyk	šias	sąvokas:	apelsinmedžiai, datulių pal-
mės, daržovių lysvė, dyzelinis siurblys, javai, pagrindinis kanalas, šalutinis 
kanalas; 

b)	 išvardyk	žemės	ūkio	augalus,	kurie	sudaro:

	 pirmąjį	ardą	–	..................................................................................................

	 antrąjį	ardą	–		...................................................................................................

	 trečiąjį	ardą	–		..................................................................................................

2.	Kodėl	žemdirbystė	oa-
zėse	plėtojama	keliais	
ardais?

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.	Paaiškink,	kodėl	oazių	valstiečiai	laukams	įdirbti	nenaudoja	technikos.	
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 Lotynų amerikos miestai –magnetai kaip ūkininkaujama Peru anduose?

6 	 Žemės	ūkis	Anduose

1.	Naudokis ( ) ir Andų kalnų schemoje atlik šias užduotis: 
a)	 įrašyk	trūkstamas	aukščio	reikšmes;
b)	apskaičiuok	ir	ovaluose	įrašyk	trūkstamas	temperatūros	reikšmes	(kylant	į	kalnus,	oro	temperatūra	kas	100	m	
nukrinta	0,6	°C);

c)	 į	stačiakampius	įrašyk	vertikaliųjų	geografinių	zonų	lietuviškus	pavadinimus.	

kakava nuo  m iki  m v. j. l.;

kava nuo  m iki  m v. j. l.;

kviečiai nuo  m iki  m v. j. l.;

bulvės nuo  m iki  m v. j. l.

500 m v. j. l. 1500 m v. j. l. 3000 m v. j. l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+30 oC

5000 m

0 m

oC

oC

oC

oC

oC

2.	Nustatyk, kokiame aukštyje auginami Andų 
kalnų schemoje pavaizduoti augalai:	

3.	Lentelėje įrašyk nurodytame aukštyje augančius 
augalus.

4.	Kodėl Anduose auginama tiek daug įvairių žemės ūkio augalų?	.............................................................
 

 

 
Tierra calienTe

 
Tierra Templada

 
Tierra fria

 
Tierra helada

 
Tierra nevada
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7 	 Lotynų	Amerikos	miestai	

1.	Naudokis ( ,  ) ir kontūriniame žemė-
lapyje atlik užduotis:

a)	 įrašyk	šių	miestų	pavadinimus:	Bogota / Lima / 
Buenos Airės / MeksikAs / sAn PAulu /  
sAntjAgAs / rio de ŽAneirAs;

b)	kas	yra	urbanizacija?

 

 

 

 

 

Kas skatina žmones palikti kaimus? Kuo miestai vilioja kaimo gyventojus? Kokių problemų kyla atvykėliams?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasdien gimtuo-
sius kaimus palieka 
tūkstančiai Bra-
zilijos, kitų Lotynų 
Amerikos valstybių 
gyventojų.

– Tu ma-
nai, kad ten 
geriau?

– Žinoma. Aš susirasiu darbą, 
nusipirksiu gražių drabužių, 

televizorių, automobilį. Ten daug 
pramogų: kinas, futbolas.

– Klausyk, mieste pilna tokių kaip tu.  
Jie irgi neturi darbo, gyvena lūšnynuo-
se, kur trūksta vandens, maisto, plinta 

ligos, nusikalstamumas. Be to, ten 
viskas labai brangu. 

– Tačiau mieste yra valdžia. Ji turi 
daug pinigų ir privalo pasirūpinti 
tokiais kaip mes.

– Gal ir 
taip, bet tik 
išrinktiesiems.

– Vis tiek aš neturiu kito pasirinkimo. 
Žemės, kurią paveldėjau, per mažai. Negaliu 
išlaikyti šeimos, leisti vaikų mokytis. Kiek 

galima kęsti tą skurdą ir vargą?

– Jeigu vyriausybė daugiau lėšų 
skirtų žemės ūkiui, tai ir mums, 
kaimiečiams, būtų lengviau. 
Turėtume darbo, o miestai  
nebūtų tokie perpildyti.

– Jeigu! Jeigu! Aš negaliu 
ilgiau laukti. 

– Man nuobodu. Neturiu 
darbo, pinigų, neturiu 
išsilavinimo. Nematau 
ateities, todėl nusprendžiau 
keltis gyventi  
į miestą.

2.	Įdėmiai perskaityk komiksą ir užpildyk lentelę.


