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SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII DLA KLASY DRUGIEJ
GIMNAZJUM.

TEMAT: PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE.

I. Cele lekcji:
• uczeń zna: pojęcia - turystyka, region turystyczny, walory turystyczne oraz nazwy

głównych regionów turystycznych Polski,
• uczeń rozumie: znaczenie walorówśrodowiskowych i kulturowych dla człowieka i

rozwoju gospodarczego danego obszaru,
• uczeń potrafi:
- wymienić nazwy i wskazać na mapie główne regiony turystyczne Polski
- określić walory turystyczne Polski
- powiedzieć jakie są szanse i zagrożenia w procesie rozwoju turystyki
w Polsce

• uczeń doskonali umiejętność:
- analizowania sytuacji pod określonym kątem
- oceniania, wnioskowania i wygłaszania własnej opinii
- współpracy w grupie
- prezentowania wyników pracy grupy.

II. Formy i metody pracy:
• praca w grupach
• analiza SWOT
• „ burza mózgów”
• praca z podręcznikiem
• praca z atlasem
• dyskusja

III. Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze.
• mapaścienna
• atlas geograficzny
• podręcznik
• słownik geograficzny oraz języka polskiego

IV. Przebieg lekcji.

1. Wprowadzenie do tematu - podanie głównego celu lekcji, jakim jest określenie
walorów turystycznych Polski oraz szans i zagrożeń w rozwoju polskiej turystyki.

2. Wyjaśnienie z pomocą słowników pojęć: turystyka, region turystyczny, walory
turystyczne / znaczenie pojęć wyszukują wskazani uczniowie - najlepiej najmniej
aktywni/.

3. Indywidualna analiza mapy fizyczno-geograficznej Polski - uczniowie lokalizują

znane polskie regiony turystyczne.
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4. Wskazywanie, przez uczniów chętnych, na mapieściennej głównych regionów
turystycznych Polski. Pozostali uczniowie, wspomagani przez nauczyciela,
uzasadniają atrakcyjność tych obszarów podając ich walory turystyczne.

5. Praca w grupach - próba określenia szans i zagrożeń w rozwoju turystyki w Polsce
za pomocą analizy SWOT / każda z 4 grup opracowuje jedną z czterech części/.

MOCNE STRONY: SŁABE STRONY:
czynniki przyrodnicze:
• zróżnicowanie krajobrazowe /morze,

pojezierza, krajobrazy wyżynne i góry
na stosunkowo niedużym obszarze/

• czyste wody i powietrze w niektórych
regionach kraju

• liczneźródła wód leczniczych
czynniki pozaprzyrodnicze:
• liczne zabytki kultury materialnej oraz

muzea
• polska gościnność
• ceny usług turystycznych niższe niż np.

w państwach Europy Zachodniej
możliwość wypoczynku na terenach mało
uczęszczanych przez turystów np. w
gospodarstwach agroturystycznych

czynniki przyrodnicze:
• duża zmienność pogody latem /nagłe

opady i ochłodzenia/
• zimne morze

czynniki pozaprzyrodnicze:
• słabo rozwinięta baza turystyczna
• mała znajomość języków obcych
• zła jakość polskich dróg
• dość silne zanieczyszczenie wód

powierzchniowych
• duża przestępczość /np. na drogach/

SZANSE: ZAGROŻENIA:
• ulepszenie ilościowe i jakościowe bazy

turystycznej
• reklamowanie eko-turystyki i

agroturystyki
• propagowanie polskich uzdrowisk i ich

wód mineralnych
• pielęgnowanie tradycji polskiej

gościnności i smacznego jedzenia
• po wejściu Polski do Unii Europejskiej

położenie nacisku na utrzymanie
odrębności i tożsamości naszego kraju

• zwiększenie przestępczości
• zwiększenie przemytu np. narkotyków
• większy ruch na drogach - więcej

kolizji oraz zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery

6. Prezentacja wyników prac przez reprezentantów grup.
7. Podsumowanie.
8. Praca domowa: Przeanalizuj możliwości rozwoju turystyki w twojej miejscowości
stosując poznaną analizę SWOT.


