
GOSPODARKA ŚWIATOWA JAKO
KONSEKWENCJA WIELKICH ODKRY Ć

GEOGRAFICZNYCH

Koleżanko, Kolego!

W czasach dynamicznego rozwoju wszechstronnych powiązań między gospodarkamiświata
proponuję Wam i waszym uczniom lekcję o przyczynach powstania i rozwoju gospodarki
światowej. Myślę, że przy omawianiu zagadnień społeczno-gospodarczych, mogą wykorzystać
ją wszyscy nauczyciele, nie tylko Ci, którzy korzystają z programu Nowej Ery.

Bogumiła Łobodzińska – nauczycielka
geografii w Gimnazjum nr 17 w Łodzi

Temat:

Gospodarkaświatowa jako konsekwencja wielkich odkryć geograficznych.

Poziom nauczania, klasa, ilość jednostek lekcyjnych

Gimnazjum, klasa III, jedna jednostka lekcyjna

Umiejętności:

- kształcenie umiejętności chronologicznego porządkowania zjawisk ekonomicznych
- kształtowanieświatopoglądu ucznia na temat współczesnych konsekwencji wydarzeń

historycznych

Cele:

Uczeń:
- umie zdefiniować pojęcie „gospodarkaświatowa”
- potrafi wymienić skutki odkryć geograficznych
- wie, jakie dwustronne zależności istniały między potęgami kolonialnymi a koloniami

Środki dydaktyczne:

oś czasu, materiały do rozsypanki, mapki konturoweświata z zaznaczonymi potęgami
kolonialnymi i ich największymi koloniami, duże arkusze papieru, klej



Metody:

mapa skojarzeń
układanka
burza mózgów
praca z mapami konturowymi

Formy pracy:

praca zespołowa

przebieg lekcji

Czynności
nauczyciela i uczniów

Metody Formy Materiały Wskazówki Uwagi

Dzielimy klasę na
grupy, rozdając
uczniom przy wejściu
kolorowe karteczki
.Podajemy temat
lekcji. Rozdajemy
zespołom arkusze
papieru z napisem
„gospodarka
światowa”. Prosimy,
aby stworzyli mapę
skojarzeń do tego
terminu.

10 minut

mapa skojarzeń praca
zespołowa

kolorowe
kartki, duże
arkusze
papieru,
mazaki

kartki muszą
być w tylu
kolorach, na
ile zespołów
chcemy
podzielić
klasę; ławki
lepiej
połączyć
przed lekcją

lekcja lepiej
udaje się
w mniejszych
liczebnie
klasach np.
cztery zespoły
pięcioosobowe

Każdemu zespołowi
rozdajemy kopertę
z rozsypanką oraz
kartkę z osią czasu.
Prosimy, aby
przykleili paski
z wydarzeniami we
właściwym miejscu
na osi czasu.

5 minut

układanka praca
grupowa

koperty z
rozsypanką,
kartki z osią
czasu, klej



Czynności
nauczyciela i uczniów

Metody Formy Materiały Wskazówki Uwagi

Prosimy zespoły o
zapisanie pomysłów
na skutki ekspansji
terytorialnej państw,
a następnie ustalenie
sześciu
najważniejszych.

5 minut

burza mózgów,
ranking
trójkątny

praca
zespołowa

arkusze
papieru do
burzy
mózgów,
kartki do
rankingu
trójkątnego

Rozdajemy zespołom
mapki konturowe
świata z zaznaczo-
nymi tym samym
kolorem potęgami
kolonialnymi i ich
koloniami. Uczniowie
łączą strzałkami
kolonie z kolonistami
i ustalają wspólnie
rodzaj dwustronnej
zależności.

5 minut

praca z mapką
konturową

praca
zespołowa

mapki
konturowe

uczeń zna już
kolonie potęg
kolonialnych
z poprzedniej
lekcji

Zespoły prezentują
swoje prace. Każdy
zespół zobowiązany
jest do podania
krótkich wniosków ze
swojej prezentacji.

20 minut

każdy zespół
prezentuje
jedno
zagadnienie
(o przydziale
zadania do
prezentacji
może
decydować
losowanie
tematu)



ZAŁ ĄCZNIK nr 1

Mapa mentalna

gospodarkaświatowa



ZAŁ ĄCZNIK nr 2

Elementy rozsypanki:

- początki wymiany handlowej

- rozwój szlaków handlowych w Europie

- gospodarcze i handlowe połączenie obszarów izolowanych

- ekspansja kolonialna

- gospodarkaświatowa

- gwałtowny rozwój produkcji

- recesja gospodarkiświatowej

- korporacje ponadnarodowe
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Oś czasowa do rozsypanki

Wiek



ZAŁ ĄCZNIK nr 3

Ranking trójkątny:
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