
Konspekt z przyrody dla klasy V szkoły

podstawowej.

Temat: Na wybrzeżu bałtyckim.

Hasło programowe: Krajobrazy Polski.

Liczba godzin: 2 godziny

Zakres treści: Typy wybrzeży bałtyckich. Fale morskie i prądy morskie jako czynniki

rzeźbotwórcze wybrzeża. Fauna i flora parku nadmorskiego. Cechy charakterystyczne wydm.

Rośliny występujące na wydmach. Lecznicze właściwości mikroklimatu Kołobrzegu.

Cel główny lekcji: Poznanie krajobrazu nadmorskiego.

WIADOMOSCI:

UCZEŃ POTRAFI :

• wyjaśnić terminy - wybrzeże niskie i wysokie, plaża, wydmy, fale morskie, prądy

morskie,

• opisać wygląd wybrzeża,

• wymienić chronione gatunki roślin i zwierząt,

• określić korzyści wynikające z położenia Polski nad morzem,

• wyjaśnić wpływ mikroklimatu kołobrzeskiego na zdrowie człowieka,

• uzasadnić potrzebę wyodrębnienia dzielnic wypoczynkowo – uzdrowiskowych,

• uzasadnić potrzebę ochrony przyrody i krajobrazu nadmorskiego,

Postawy:

• kształtowanie postaw kulturalnego zachowania się podczas wycieczki,

• uwrażliwienie na piękno przyrody i krajobrazu nadmorskiego,

• dostrzeganie konieczności ochrony krajobrazu nadmorskiego,

• aktywizowanie postaw podczas zajęć w terenie i na lekcji,

METODY : obserwacja, burza mózgów, praca z mapą, mapa mentalna.

STRATEGIA : operacyjna, emocjonalna.



FORMA NAUCZANIA : wycieczka, lekcja w pracowni przyrodniczej.

FORMA ORGANIZACYJNA : indywidualna, zespołowa.

TYP LEKCJI : przeznaczona na realizację nowego materiału.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : mapa Polski, ilustracje krajobrazu nadmorskiego, widokówki

miejscowości nadmorskich, fotografie Kołobrzegu, prospekty propagujące turystykę

i wypoczynek w Kołobrzegu, plansza „Zwierzęta prawnie chronione”, ilustracje roślin

prawnie chronionych.

FAZA WPROWADZAJ ĄCA

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.

2. Podanie tematu lekcji i celu zajęć.

3. Nauczyciel diagnozuje poziom wiedzy o Morzu Bałtyckim za pomocą mapy mentalnej.

FAZA REALIZACYJNA

1. Przygotowanie do wycieczki nad morze - spacer

plażą, oglądanie z perspektywy mola.

2. Oglądamy widokówki, zdjęcia, ilustracje Bałtyku w różnych porach roku oraz

miejscowości nadmorskie.

3. Uczniowie odszukują na mapie linie brzegowe polskiego wybrzeża oraz miejscowości

nadmorskie.

4. Próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania:

� jaka jest linia brzegowa Bałtyku,

� jakie są sposoby zabezpieczenia,

� opisują wydmy i ich znaczenie,

5. Ćwiczenia relaksacyjne

Uczniowie naśladują szum morza i poruszają rękoma w wolnym tempie

Nauczyciel opowiada:

Wyobraź sobie łagodne, falujące morze. Stoimy na brzegu i patrzymy na błękitne, spokojne

falujące morze. Błękitne niebo zlewa się z błękitem morza. Jest cudownie, trzymamy się za

jest

ma

leży

MORZE BAŁTYCKIE



ręce. Wiatr leciutko nas muska. Dookoła panuje idealny spokój. Jesteśmy tu, bo chcemy być

zdrowi i oddychać wspaniałym,świeżym powietrzem pełnym jodu...

6. Uczniowie starają się określić jaki nastrój został wprowadzony i jak się czują (burza

mózgów).

7. Uczniowie w zeszycie wykonują ćwiczenia plastyczne jak zapamiętali linię brzegową

i horyzontalną.

8. Wspólny spacer brzegiem morza.

9. Podział klasy na dwie grupy. Losowanie kartoników z zapisem zadania.

Powrót do klasy - opracowanie w grupach wyników pracy, dyskusja, konsultacje i pomoc

nauczyciela.

I grupa II grupa

� opisać brzeg morza,

� wymienić rośliny i zwierzęta strefy

nadmorskiej.

� określić czynniki klimatyczne w strefie

nadmorskiej,

� wymienić rośliny i zwierzęta występujące

w strefie nadmorskiej.



FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Prezentujemy efekty naszej pracy wynikającej z obserwacji.

2. Ewaluacja wyników uczniów.

WIEM O MORZU BAŁTYCKIM

Nauczyciel porównuje jakie inne informacje o morzu zostały umieszczone na mapce

mentalnej. Jeżeli uczniowie umieszczą te, które zdobyli podczas wprowadzenia nowego

tematu i podczas wycieczki, wyniki ewaluacji są pozytywne.
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