DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN LỄ 17/2 – 27/2

MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 9

CHỦ ĐỀ: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
* Nội dung chính của chủ đề
A. Tóm tắt kiến thức:
I/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
- Thuận lợi để phát triển kinh tế trên đất liền, kinh tế biển.
- Mở rộng hợp tác với các nước trong tiểu vùng sông Mê Công.
II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
1. Thuận lợi:
- Địa hình thấp, bằng phẳng.
- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều.
- Nguồn nước ngọt, đất phù sa dồi dào.
- Hệ thống kênh rạch chằng chịt, động vật trên cạn và dưới nước rất phong phú.
2. Khó khăn:
- Đất phèn, đất mặn.
- Lũ lụt.
- Mùa khô thiếu nước, nguy cơ xâm nhập mặn.
3. Giải pháp:
- Tăng cường hệ thống thủy lợi.
- Cải tạo và sử dụng hợp lý đất phèn, đất mặn.
- Chủ động sống chung với lũ.
III/ Đặc điểm dân cư, xã hội:
- Dân số khá đông.
- Trình độ dân trí chưa cao nhưng người dân thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng
hóa.
IV/ Tình hình phát triển kinh tế:
1. Nông nghiệp:
- Giữ vai trò hàng đầu trong đảm bảo an toàn lương thực cũng như xuất khẩu lương
thực, thực phẩm của cả nước.
- Chiếm trên 50% cả nước về diện tích lúa, sản lượng lúa, sản lượng thủy sản.
- Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước.
2. Công nghiệp:
- CN chưa phát triển mạnh, chiếm 20% tổng GDP toàn vùng.
- CN chế biến lương thực thực phẩm phát triển mạnh nhất.
3. Dịch vụ:
Các ngành dịch vụ chủ yếu: xuất nhập khẩu, vận tải thủy, du lịch.
V/ Các trung tâm kinh tế:
Các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau là những trung tâm kinh tế
của vùng.
B. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản
ở Đồng bằng sông Cửu Long.
- Bài tập 1 SGK/134.
- Bài tập 2 SGK/34.

(Khuyến khích HS tự làm dưới sự hướng dẫn của GV)
* Câu hỏi ôn luyện:
1. Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long?
2. Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản
xuất lương thực lớn nhất của cả nước?
3. Nêu ý nghĩa của vận tải thủy trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng?
(Sưu tầm thêm tư liệu về chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ).
* Đề kiểm tra cuối chủ đề:
1. Bài tập 3 SGK/133.
2. Dựa vào tập bản đồ Địa lí 9 trang 26 – 27, hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị
trí địa lí của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
3. Dựa vào tập bản đồ Địa lí 9 trang 28 – 29, hãy:
a. Kể tên các khu kinh tế ven biển, các khu kinh tế cửa khẩu của vùng Đồng
bằng sông Cửu Long?
b. Xác định các thành phố, thị xã của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có cơ sở
công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm?
(Yêu cầu làm bài nghiêm túc ra giấy đôi, nộp lại cho GVBM khi đi học lại, mỗi
học sinh một bài và tuyệt đối không làm bài giống nhau. Nếu phạm quy sẽ xử lí
đúng theo quy định.)

