
Etiopia
- problemy głodu i niedożywienia



Na początek …
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Na początek …

Przeczytaj: podręcznik str. 85 
ćwiczenie 2 i 3 str. 38

niedożywienie

GŁÓD

głód utajony





Temat: Jakie są przyczyny głodu i niedożywienia w Etiopii?

Jak jest? Jak powinno być?

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

Wnioski
Należy:



JAK JEST?



JAK JEST?
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JAK JEST?



JAK JEST?



JAK JEST?



JAK JEST?



JAK JEST?

• Na terenie Etiopii występują długotrwałe susze i powodzie.

• W Etiopii są niekorzystne warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa.

• Uprawy są często niszczone przez plagi szarańczy.

• Występuje wysoki przyrost naturalny.

• Często dochodzi do konfliktów zbrojnych.



JAK POWINNO BYĆ?



JAK POWINNO BYĆ?



JAK POWINNO BYĆ?



JAK POWINNO BYĆ?

• Ludzie powinni mieć swobodny dostęp do czystej wody i 
odpowiedniego pożywienia.

• Poziom mechanizacji rolnictwa powinien być wyższy.

• Świadomość mieszkańców na temat rozwoju rolnictwa powinna 
być większa.

• Gospodarka Etiopii powinna być lepiej rozwinięta.



DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYĆ?



DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYĆ?

• Etiopia  - państwo słabo rozwinięte nie ma odpowiednich środków 
finansowych na prowadzenie badań nad wynalezieniem nowych 
gatunków roślin, które dawałyby większe plony.

• Brakuje funduszy na edukację rolników.

• Niekorzystne warunki naturalne powodują niedobór żywności.

• Etiopczycy pracują głównie w rolnictwie, a pozostałe działy 
gospodarki są słabiej rozwinięte.



WNIOSKI

• zwiększyć środki finansowe na rozwój rolnictwa,

• prowadzić edukację,

• prowadzić badania naukowe nad wynalezieniem nowych gatunków 
roślin,

• poprawić poziom mechanizacji rolnictwa,

• wprowadzać inwestycje umożliwiające rozwój gospodarczy kraju.



A może…

Czy rozwój turystyki pomoże zmniejszyć 

głód i niedożywienie w Etiopii?



WODOSPAD TYS YSSAT NA NILU BŁĘKITNYM



KOLEBKA LUDZKOŚCI



KOŚCIOŁY SKALNE W LALIBELI



ARKA PRZYMIERZA?



RDZENNE PLEMIONA ETIOPSKIE

HAMEROWIE



RDZENNE PLEMIONA ETIOPSKIE

MURSI



SKUTKI NIEDOŻYWIENIA I GŁODU

• WYSOKA SMIERTELNOŚĆ NIEMOWLĄT

• NIEDOROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI

• OBNIŻENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ

• CHOROBY

• ŚMIERĆ



Dziękuję

VU


