
SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII
DLA KL.II GIMNAZJUM

OPRACOWAŁA:MARIA COP – nauczyciel geografii w Gimnazjum Nr 4 w ZSO Nr 1
w Rzeszowie

TEMAT LEKCJI: Europa – rozczłonkowany ląd o zróżnicowanych wybrzeżach.

CELE LEKCJI: DZIEDZINA POZNAWCZA
I - Poziom wiadomości:

Kategoria A:- Uczeń zna nazwy największych półwyspów, archipelagów, wysp, zatok,
cieśnin i mórz Europy;

- Uczeń zna typy wybrzeży w Europie;
Kategoria B: - Uczeń rozumie, na czym polega silne rozczłonkowanie lądu;

- Uczeń rozumie pojęcie - rozwinięta linia brzegowa;
- Uczeń rozumie zależność typu wybrzeża od procesów niszczenia i

akumulacji.

II - Poziom umiejętności: - Uczeń potrafi wskazać na mapie Europy linię brzegową i opisać
ją;

- Uczeń potrafi rozpoznać (oznaczyć) typ wybrzeża
przedstawiony na mapie fizycznej, na zdjęciu i wg opisu.

DZIEDZINA MOTYWACYJNA:
- Informacja odczytana z mapy ma dla ucznia cechy wiarygodności. Uczeń sprawdza na

mapie w atlasie dane zawarte w podręczniku.
-

METODA: Z grupy metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy:
- metoda nauczania przez OZNACZANIE ( rodzaj obserwacji);
- metoda poszukująca – praca z atlasem (uczniowie interpretują treści tu zawarte).

POMOCE DYDAKTYCZNE:- klucz do oznaczania typów wybrzeży;
- mapy z różnymi fragmentami wybrzeży Europy –Atlas
uniwersalnys. 6-7 oraz s. 32-39;

- zdjęcia wybrzeży, wycinki z gazet;
- podręcznik Wydawnictwa WIKING s. 148.

TYP LEKCJI: lekcja poświęcona wprowadzeniu nowego materiału.



PRZEBIEG LEKCJI

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Wprowadzenie do tematu lekcji
a) N: Opisz położenie Europy na kuli ziemskiej.

Przypomnij, jaki jest przebieg granicy lądowej pomiędzy Europą a Azją (uczeń
pokazuje na mapie).

b) N: Wyjaśnij, co to jestszelf.
Odczytaj nazwy wysp w obrębie szelfu kontynentalnego Europy.

c) N: Rozczłonkowanie lądu można wyrazić, wskazując jaką część jego powierzchni
zajmują półwyspy i wyspy.

N: Przyjrzyj się diagramom w podręczniku, s.148 i porównajrozczłonkowanie Europy
z pozostałymi kontynentami (np. w Europie32% zajmują półwyspy i wyspy, a w
Afryce tylko 5% powierzchni).

d) N: Europa jest kontynentem silnie rozczłonkowanym , z licznymi półwyspami i
wyspami i z długą linią brzegową.

- Wymień i pokaż na mapieściennej Europy największe półwyspy, wyspy i
archipelagi.

e) N: Ponadtolinia brzegowa Europy charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem
różnych TYPÓW WYBRZEŻY.

2. Podanie tematu i celów lekcji
N: Dzisiaj na lekcji poznacie typy wybrzeży morskich.

Następnie wykorzystując klucz do oznaczania typów wybrzeży będziecie rozpoznawać
i opisywać typ wybrzeża na mapie i na ilustracjach.

II. CZĘŚĆ REALIZACYJNA

1. Zapoznanie się z kluczem do oznaczania typów wybrzeży morskich

( Każdy uczeń ma swój klucz.)

2. Przyporządkowanie mapek z atlasu s. 6-7 do określonego opisu wybrzeża w kluczu

3. Uzupełnianie klucza o przykłady rzeczywistych miejsc występowania takich typów wybrzeży
w Europie - praca z mapami w atlasie uniwersalnym, s.32 – 39.

4. Rozpoznawanie typów wybrzeży morskich na ilustracjach.

III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

1. Wymień poznane typy wybrzeży.
2.Opisz poszczególne typy wybrzeży ze wskazaniem miejsca występowania na mapie
ściennej Europy.
3. Wykorzystując dostępne pomoce na lekcji spróbuj opisać, jak wygląda: fiord, laguna,
szkier, klif.



KLUCZ DO OZNACZANIA TYPÓW WYBRZE ŻY

Jak powstało wybrzeże Cechy charakterystyczne Typ wybrzeża Przykłady

Morze zalało dolne odcinki
dolin rzecznych przekształco-
nych przez lodowce
w G. Skandynawskich.

Daleko w głąb lądu wciskają
się wąskie i kręte zatoki
o skalistych i stromych
ścianach –fiordy.

FIORDOWE

Morze częściowo zatopiło
doliny rzeczne

Wybrzeże o dość szerokich,
niezbyt długich zatokach
i wysuniętych w morze
cyplach.
Ciąg wysp ułożonych skośnie
do brzegu morza.

RIASOWE -
górzyste wybrzeża

Wody mórz zalały obniżenia
pomiędzy górskimi grzbietami
równoległymi do linii
brzegowej.

Pagórki uformowane przez
lądolód –szkiery są zalane
morzem.

Utworzyły się w miejscach
gdzie przybrzeżne prądy i
ruchy fal morskich zbudowały
piaszczyste mierzeje –lido.

Wyloty dolin rzecznych
zostały zamknięte
mierzejami.

Atakowany przez morskie fale
brzeg, charakteryzuje się
ciągłym cofaniem się brzegu
w głąb lądu.

Ciąg wysp na morzu w linii
równoległej do brzegu.

Tysiące skalistych,
rozrzuconych małych
wysepek u wybrzeży – nie
tworzą ciągów.

Mierzeje odcięły od morza
płytkie zatoki –laguny.

Płytkie, szerokie zatoki
zamknięte mierzeją.

Klif – nadbrzeżne urwisko –
faleza. Towarzyszą im iglice
wystające z wody.

DALMATY ŃSKIE

SZKIEROWE

LAGUNOWE

LIMANOWE

KLIF - wysokie
wybrzeże




