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Τοποθεσία

 Οι Πολικές περιοχές εκτείνονται βορειότερα
από το Βόρειο Πολικό Κύκλο και νοτιότερα
από το Νότιο Πολικό Κύκλο. Είναι περιοχές
σκεπασμένες από πάγους, αφού οι ακτίνες
του Ήλιου πέφτουν πάντα τελείως πλάγια
πάνω σε αυτές και η θερμοκρασία είναι
πολύ χαμηλή και φτάνει στους -10ο C.



Εσκιμώοι

 Οι Εσκιμώοι ονομάζονται και Ινουίτ και ζούνε 
σε ιγκλού (σπίτια από πάγο).

 Οι Εσκιμώοι είναι άνθρωποι χαμηλού ή μέσου 
ύψους, με ελαφρά κίτρινο δέρμα και 
χαρακτηριστικά σχιστά μάτια. Κατοικούν σε 
μερικές περιοχές της Γροιλανδίας, στον Καναδά, 
στην Αλάσκα ακόμη και στις Β.Α. περιοχές της 
Ασίας. 

 Κατάφεραν να επιζήσουν σε δύσκολες 
κλιματολογικές συνθήκες κυνηγώντας κυρίως 
φώκιες και φάλαινες, που τους εξασφάλιζαν 
τροφή και ένδυση. Η φώκια τους είναι χρήσιμη 
και για τα κόκαλά της πάνω στα οποία χαράζουν 
παραστάσεις κυνηγιού και τα εμπορεύονται. Τα 
ρούχα τους αποτελούνται κυρίως από δέρματα 
αρκούδας, φώκιας και αλεπούς.



Λάπωνες

 Οι Λάπωνες ονομάζονται αλλιώς και Σαάμι.

 Οι Λάπωνες ζουν στη Βόρεια Σκανδιναβική Χερσόνησο. Έχουν
συνδέσει τη ζωή τους με τους ταράνδους, από τους οποίους παίρνουν το
κρέας και το γάλα για τροφή. Το δέρμα τους το χρησιμοποιούν για ρούχα
και σκηνές. Καθώς οι τάρανδοι μετακινούνται, για να βρουν τροφή σε
περιοχές που δεν είναι καλυμμένες από πάγο, οι Λάπωνες τους
ακολουθούν σε ατέλειωτα ταξίδια.



Βόρειο Σέλλας

 Το Σέλας είναι ένα εντυπωσιακό
φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που
είναι ορατό κυρίως στους πόλους,

για αυτό και ονομάζεται επίσης
Πολικό Σέλας. Όταν το φαινόμενο
συμβαίνει στο Βόρειο πόλο
αποκαλείται Βόρειο σέλας, ενώ
αντίστοιχα όταν παρατηρείται
στο Νότιο πόλο αποκαλείται
Νότιο σέλας.



Λιώσιμο των πάγων

 Το λιώσιμο των πάγων οφείλεται στην
κλιματική αλλαγή η οποία δημιουργείται από το
διοξείδιο του άνθρακα το οποίο αποβάλλεται
από τα φουγάρα των εργοστασίων και τις
εξατμίσεις των αυτοκινήτων και των οχημάτων
γενικά. Όταν όλος ο πλανήτης υπερθερμένται, 
υπερθερμένονται μαζί του και οι πόλοι του
πλανήτη μας, ο Βόρειος κι ο Νότιος. Πόλοι
ονομάζονται οι περιοχές οι οποίες έχουν πάγο, 

ο οποίος λιώνει και θερμένεται όπως κι ο
υπόλοιπος πλανήτης. Όταν οι πάγοι λιώνουν, οι
ρηχές περιοχές θα βυθιστούν με σκοπό την σιγά
– σιγά καταστροφή του πλανήτη μας.



BINTEO

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=mIVE2w8pWrY&feature=emb_title

 https://www.youtube.com/watch?v=ZGoE17pjl-k

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=mIVE2w8pWrY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZGoE17pjl-k
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