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Тема 1.

ВСТУП. океани

Урок

1.

Предмет вивчення
“Географії материків і океанів”

Урок

2.

Карта годинних поясів

(13 годин,
6 практичних робіт)

Число, місяць

Число, місяць
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Час на меридіані в конкретний момент називається місцевим. Він залежить тільки від того, як відносно
меридіана розміщене сонце, а отже, він тісно пов’язаний із географічною довготою. Знаючи різницю місце
вого часу двох пунктів на земній поверхні, можна знайти різницю географічних довгот і навпаки. Оскільки за
24 години Земля робить повний оберт, то за одну годину кут повороту становитиме 15° (360° : 24 год). Звідси
можна встановити, що на 1° наша планета повертається за 4 хвилини (60 хв : 15°). Цих даних достатньо, щоб
можна було визначити місцевий час на будь-якій довготі.
Однак користуватися місцевим часом у повсякденному житті незручно і вихід із ситуації був знайдений у запровадженні поясного часу. Для цього поверхню Земної кулі умовно поділили на 24 годинні
пояси протяжністю кожний 15° (1 год) за довготою. У межах кожного поясу встановлювався час, який
на годину відрізняється від часу у сусідньому поясі.
Поясний час за значенням відповідає місцевому на середньому меридіані поясу, який має довготу
у градусах кратну числу 15. Номер поясу східній півкулі відповідає кількості годин на які поясний час у
них відрізняється від часунульового поясу (Ґрінвіцького меридіана). Так, у 5-му поясі поясний час відповідає місцевому на меридіані 75° (15°x5) сх. д.
Відрахунок часу було вирішено робити від Ґрінвіцького меридіана, місцевий час на якому називають всесвітнім. Годинний пояс, посередині якого проходить цей меридіан, отримав назву нульового.
Решта поясів, до останнього 23-го, нумеруються у напрямку із заходу на схід від нього. Межі поясів
тільки в океанах ідуть точно по меридіану, а на суші враховують державні кордони, межі одиниць адміністративного поділу великих за протяжністю держав.

Практична
робота

1

Аналіз тематичної карти годинних поясів з метою
виявлення основних географічних закономірностей

Мета: формувати вміння користуватися картою годинних поясів, визначати поясний час в інших країнах світу за картою годинних поясів.
Обладнання: навчальний атлас.
Хід роботи
Розгляньте карту годинних поясів і запишіть відповідi
1. Населення Південної Америки проживає у _______ годинних поясах, Північної Америки у
______ , Африки у _____.
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2. Не в усіх територіях світу прийнято поясний час, що відрізняється на годину від сусіднього поясу, а є ще території, на яких _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Україна розміщена у ________________________ годинному поясі.
4. Він відповідає місцевому часу на меридіані ________________________.
5. Разом з Україною у Європі за тим самим поясним часом живуть мешканці таких країн:______
_________________________________________________________.
6. За поясним часом в Україні 14-а година. У Великій Британії на цей момент буде ________, у
Польщі — _________, у Монголії — ________, на острові Тасманія — _________, на більшості території
Гренландії — ___________, а півострові Аляска —____________.
7. За поясним часом в Україні 6-а година. У Великій Британії на цей момент буде ________, у
Польщі — _________, у Монголії —________, на острові Тасманія —_________, на більшості території
Гренландії —___________, а півострові Аляска —____________.
8. Земля за одну годину повертається на _____ градусів, а на один градус за_______ хв.
Зробіть висновок про те, як змінюється поясний час на земній кулі із заходу на схід та чи однаково простягаються пояси в океані та на материках
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