
Plan metodyczny lekcji

Przedmiot: geografia

Klasa: III gimnazjum

Temat lekcji: Zróżnicowanie warunków naturalnych Pobrzeży Południowobałtyckich.

Cel ogólny: Charakterystyka fizyczno – geograficzna Pobrzeży Południowobałtyckich.

Cele operacyjne: Uczeń potrafi: - wymienić trzy czynniki rzeźbotwórcze pobrzeży

- dopasować do wymienionych czynników formy terenu w pasie pobrzeży

-bezbłędnie pokazać na mapie wszystkie regiony geograficzne wchodzące

w skład pobrzeży

Metody i formy pracy: indywidualna i grupowa, analiza materiałówźródłowych

(pomocniczych)-przyniesionych przez uczniów

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Polski (ścienna), atlasy, mapa konturowa Polski,

materiałyźródłowe – pomocnicze, zeszytćwiczeń, krzyżówka

Przebieg lekcji:

I. Sprawy organizacyjne.

II. Wprowadzenie do tematu lekcyjnego:

a. Określenie zasięgu Niżu Polskiego

b. Zapoznanie z terminem: krajobraz młodoglacjalny i staroglacjalny

c. Podział pobrzeży na regiony (uczniowie zaznaczają na mapkach konturowych)

III. Podział zespołu na 6 grup i przydzielenie zadań do opracowania:

• grupa I,II,III,IV,V: Charakterystyka czynników rzeźbotwórczych: lądolodu (I),

rzeki(II), wiatru(III), fal morskich(IV), prądów morskich(V) i powstałych dzięki nim

form terenu w pasie pobrzeży.

• grupa VI: Działalność gospodarcza na obszarze pobrzeży.

IV. Praca w grupach, selekcjonowanie materiału, wyciąganie wniosków.

V. Krótka prezentacja pracy poszczególnych grup przez przedstawiciela.

VI. Podsumowanie – uczniowie układają kilku wyrazową krzyżówkę uwzględniającą

omawiane treści.

VII. Zadanie domowe utrwalające poznane zagadnienia – np. z zeszytućwiczeń
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Plan metodyczny lekcji

Przedmiot: geografia

Klasa: III gimnazjum

Temat lekcji: Charakterystyczne cechy przyrodniczo-gospodarcze NizinŚrodkowopolskich.

Cel ogólny: Charakterystyka fizyczno – geograficzna NizinŚrodkowopolskich.

Cele operacyjne: Uczeń potrafi:- wymienić po trzy charakterystyczne cechy przyrodnicze

i gospodarcze NizinŚrodkowopolskich (z pamięci)

- pokazać bezbłędnie na mapie wszystkie regiony geograficzne wchodzące w skład nizin

Metody i formy pracy: indywidualna i grupowa, metoda:śnieżna kula- dyskusja piramidowa

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Polski (ścienna), atlasy, podręcznik, arkusze papieru,

przybory do pisania, informacje z innychźródeł niż podręcznik

Przebieg lekcji:

I. Sprawy organizacyjne.

II. Wprowadzenie do tematu lekcyjnego

III. Wyjaśnienie metody pracy na lekcji –śnieżna kula*

IV a) każdy z uczniów na podstawie treści z podręcznika i map w atlasie wybiera jedną

charakterystyczną cechę obszaru nizin

b) następnie ustalają w dwójkach hierarchię cech przyrodniczo-gospodarczych

charakteryzujących niziny

c) kontynuują ustalenia w czwórkach

d) następnie w ósemkach

e) po czym przedstawiciele „ósemek” prezentują wyniki na forum zespołu klasowego

V. Ewaluacja zajęć

*metoda ta daje szansę każdemu na sprecyzowanie swojego zdania na podany temat, pozwala
uczestnikomćwiczyć i śledzić proces uzgadniania stanowisk



Plan metodyczny lekcji

Przedmiot: geografia

Klasa: III gimnazjum

Temat lekcji: Walory przyrodniczo – gospodarcze wyżyn Polski.

Cel ogólny:Poznanie zróżnicowania przyrodniczo-gospodarczego wyżyn Polski.

Cele operacyjne:Uczeń potrafi: - wskazać wszystkie wyżyny na mapie fizycznej Polski
- wykazać związek budowy geologicznej i rzeźby terenu z

działalnością człowieka podając dwa przykłady
- dopasować ośrodek przemysłowo-usługowy do wyżyny, na

wskazanych przykładach
- wymienić formy krasowe na Wyżynie Krakowsko-Często-

chowskiej

Metody i formy pracy: indywidualna i grupowa, analiza przekroju geologicznego wyżyn

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Polski (ścienna), atlasy, przekrój geologiczny przez

wyżyny polskie

Przebieg lekcji:

I . Nazwanie i wskazanie wyżyn na mapie fizycznej Polski (uczniowie)

II. Analiza przekroju geologicznego przez wyżyny polskie i odpowiedź na pytania:
1.Z jakiej ery pochodzą najstarsze skały i na jakiej wyżynie występują?
2.Gdzie znajdują się najmłodsze skały?
3.Która skała ma największe znaczenie gospodarcze i z jakiej ery i okresu pochodzi?
4.Jaką formą terenu są: Niecka Nidziańska, Wyż. Lubelska?
(odpowiadają uczniowie pod kierunkiem nauczyciela)

III. Wypracowanie w grupach przykładów wykazujących związek budowy geologicznej i
rzeźby terenu z działalnością człowieka na obszarze wyżyn np.:
-występowanie lessu→uprawa buraków cukrowych→ przemysł cukrowniczy
-występowanie węgla kamiennego→ kopalnie→ elektrociepłownie
-występowanie wapieni→ kamieniołomy wapieni→ cementownie

IV. W nawiązaniu do pracy w grupach-wskazanie ośrodków przemysłowych i większych
miast tego regionu (uczniowie)

V. Krótkie omówienie walorów przyrodniczych wybranej wyżyny, np.Wyż. Krakowsko-
Częstochowskiej (nauczyciel)

VI. Konstrukcja notatki na podsumowanie lekcji



Plan metodyczny lekcji

Przedmiot: geografia

Klasa: III gimnazjum

Temat lekcji: Struktura demograficzna ludności Polski.

Cel ogólny:Poznanie struktury demograficznej ludności Polski.

Cele operacyjne:Po lekcji uczeń powinien:

☺prawidłowo opisać piramidę wieku i płci ludności Polski

☺prawidłowo wyjaśnić dlaczego społeczeństwo polskie wykazuje tendencję starzenia się

☺podać po trzy przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu w Polsce

Metody i formy pracy: indywidualna i grupowa, analiza danych statystycznych

Środki dydaktyczne: podręcznik, wykresy (np. piramida wieku i płci ludności Polski w

1998r), mapy (np. bezrobocie w Polsce wg województw w 2000r), tabele (np. struktura

zatrudnienia ludności Polski w 1999r)

Przebieg lekcji:
Czynności nauczyciela Czynności ucznia

1.Sprawy organizacyjne
2.Zadawanie pytań przypominających poprzedni
temat i ocena najaktywniejszych uczniów
3.Zadawanie pytań dotyczących piramidy wieku i
płci ludności Polski, typu: - w jakim przedziale
wiekowym mamy nadwyżkę mężczyzn lub kobiet?
- ludność w jakim wieku obejmuje niż i wyż
demograficzny? itp.

4.Po analizie piramidy należy odpowiedzieć na
pytanie – dlaczego społeczeństwo polskie wykazuje
tendencję do starzenia się i jakie problemy to za sobą
pociąga?
5.Krótkie omówienie przyczyn bezrobocia, po czym
zadanie pytania – jakie są sposoby przeciwdziałania
bezrobociu?

6.Na podsumowanie – pytanie: Jaką wiedzą i
umiejętnościami powinien wykazać się absolwent
szkoły ponadgimnazjalnej, aby nie zostać
bezrobotnym?
7.Zapisanie notatki na tablicy

2.Aktywny udział uczniów

3.Analiza wykresu struktury wieku i płci ludności
na podstawie odpowiedzi na pytania nauczyciela,
np.- między 13 a 18 i 40 a 45 rokiemżycia ludność
Polski obejmuje wyż demograficzny
- niż w wieku ok. 30 lat oraz roczniki najmłodsze
- ok. 40 roku liczba kobiet zaczyna przeważać nad
liczbą mężczyzn itp.
4.Krótka narada w grupach, wyciągnięcie
odpowiednich wniosków. Prezentacja wniosków

5.Aktywne słuchanie
Odpowiadanie na pytanie – poszukiwanie
najlepszych rozwiązań, zapoznanie się z mapą
dotyczącą % ujęcia bezrobocia w województwach
6.Próba odpowiedzi – wyszukiwania cech
absolwenta

7.Zanotowanie notatki do zeszytów uczniowskich



Plan metodyczny lekcji

Przedmiot: geografia

Klasa: II gimnazjum

Temat lekcji: Kraje Europy – powtórzenie.

Cel ogólny:Powtórzenie wiadomości i umiejętności dotyczących państw europejskich.

Cele szczegółowe:uczeń -

☺ współpracuje w grupie

☺ przygotowuje się do sprawdzianu

☺ aktywnie uczestniczy w lekcji

Metody i formy pracy: quiz, praca w grupach

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Europy, atlasy, arkusze papieru, pisaki

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel przygotowuje wcześniej zestaw pytań teoretycznych i praktycznych.

2. Wyjaśnia uczniom zasady pracy i punktacji odpowiedzi.

3. Uczniowie wchodząc do klasy odliczają do pięciu i zajmują odpowiednio miejsca.

4. Nauczyciel czyta pytanie, a każda grupa odpowiada pisemnie.

5. Przedstawiciele grup odczytują odpowiedzi, nauczyciel przydziela punkty.

6. Nauczyciel zadając pytanie dotyczące orientacji na mapie wybiera do odpowiedzi tę

grupę, która zgłosiła się jako pierwsza.

7. Po zakończeniu quizu nauczyciel podlicza punkty i ocenia prace poszczególnych grup.


