
Danuta Nowak - Sieć rzeczna Polski

Cele lekcji:

1) ogólny: zapoznanie uczniów z siecią rzeczną Polski
2) operacyjne

a) kategoria celów A (zapamiętywanie wiadomości)
- uczeń zna:
- podstawowe pojęcia związane z siecią hydrograficzną:
- główne dopływy Wisły i Odry

b) kategoria celów B (zrozumienie wiadomości)

- uczeń potrafi:
- określić zależność stanów wód od klimatu
- wyjaśnić przyczyny asymetrii dorzeczy Wisły i Odry
- określić przyczyny spływu rzek w kierunku północno – zachodnim

c) kategoria celów C (stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych)

- uczeń potrafi:
- wyznaczyć działy wód dorzecza Wisły i Odry oraz rzek pobrzeża

d) kategoria celów D

- uczeń potrafi:
- zaplanować wykorzystanie gospodarcze cieku wodnego istniejącego w pobliżu
miejsca zamieszkania

Metoda:

Metoda aktywnego opisu, pogadanka

Środki dydaktyczne: atlas, mapa fizyczna Polski, podręcznik, zestaw map i pytań do metody
aktywnego opisu

Forma pracy: indywidualna, praca z arkuszemćwiczeń
Tok lekcji:

1) Część informacyjna
- przypomnienie pojęć związanych z siecią hydrograficzną
- wskazanie Wisły, Odry oraz ich głównych dopływów

2) Realizacja nowego materiału

- przydział zadań do wykonania (mapy mentalne) – czas wykonania 25 min
- na podstawie atlasu i podręcznika uczniowie wykonują polecenia

3) Ćwiczenia syntezujące:

Mapa Polski – wskazanie głównych dorzeczy i działów wód
Określenie cech charakterystycznych sieci rzecznej Polski



Mapa mentalna z zastosowaniem metody aktywnego opisu
Temat: Sieć rzeczna Polski

Na podstawie dostępnychźródeł wiedzy wykonaj polecenia:

1. Podpisz następujące rzeki główne i ich dopływy: Odra, Wisła, Nysa Łużycka, Bóbr.
Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Warta, Mała Panew, Nida, Pilica, Bzura, Drwęca, Wkra,
Narew, Wieprz, San, Wisłoka, Dunajec

2. Określ przyczyny spływu rzek

a) w kierunku północno zachodnim
b) w całości lub na niewielkich odcinkach w kierunku równoleżnikowym

3. Zaznacz linią przerywaną dział wodny między dorzeczem Wisły i Odry oraz rzek
pobrzeża

4. Kolorem jasnozielonym zaznacz dorzecze Wisły,żółtym dorzecze Odry, jasnoniebieskim
dorzecze rzek pobrzeży

5. Określ przyczyny asymetrii dorzeczy Wisły i Odry

6. Wyjaśnij przyczyny występowania wysokich stanów wody w rzekach wiosną i latem

Zadanie domowe:

Zaplanuj wykorzystanie gospodarcze cieku wodnego istniejącego w pobliżu miejsca
zamieszkania


