
Danuta Nowak – Geografia

Temat lekcji: Przemiany wśrodowisku geograficznym w wyniku rozwoju rolnictwa.

Cele lekcji:

a) uczeń zna terminy: plony, melioracje, rolnictwo ekologiczne, chemizacja rolnictwa, określa funkcje rolnictwa

b) uczeń potrafi podać przyczyny przemian wśrodowisku geograficznym, które są konsekwencją działalności rolniczej

c) uczeń potrafi określić zalety i wady wynikające z chemizacji rolnictwa oraz stosowania metod rolnictwa ekologicznego

uczeń - doskonali umiejętność wyrażania własnych myśli
i - formułowania wniosków

Metoda pracy: drzewo decyzyjne, pogadanka połączona z analizą podręcznika.

Forma pracy: praca w grupach,

Przebieg lekcji

1. Zagadnienia wprowadzające:
a) Przypomnienie terminów geograficznych: plony, melioracja, rolnictwo ekologiczne, chemizacja rolnictwa; określenie funkcji

rolnictwa
b) Podział klasy na grupy 5-6 osobowe
c) Każda grupa otrzymuje duży arkusz papieru i pisaki

2. Przedstawienie problemu: Przemianyśrodowiska geograficznego wynikające z działalności rolniczej
a) Omówienie sposobu wykonania zadania
b) Praca w grupach – tabela

3. Prezentacja wyników i zapis wspólnych wniosków do zeszytu
4. Zadanie domowe: Określ wady i zalety działalności użytkowników twojej działki, które mają wpływ na jakość warzyw i owoców



WARIANT I WARIANT II WARIANT III

Chemizacja rolnictwa Rolnictwo ekologiczne Pozostała działalność rolnicza

zalety wady zalety wady zalety wady

- nawożenie mineralne
powoduje zwiększenie
plonów
- środki chemiczne np.
pestycydy ograniczają
straty spowodowane
przez szkodniki i
chwasty, choroby
roślin
- pasza wpływa na
przyrost wagi zwierząt
- środki lecznicze mają
wpływ na zdrowie
zwierząt

- nawozy mineralne i
środki chemicznej
ochrony roślin obniżają
jakość produktów
rolniczych

- w.w. środki mogą
powodować skażenie
gleb oraz wód
powierzchniowych i
gruntowych

- produkty skażone w.w
środkami oraz
preparatami
hormonalnymi
wpływają negatywnie
na zdrowie człowieka

- pasza z gruntów
chemicznie skażonych
wpływa na zdrowie
zwierząt

- produkcja zdrowej
żywności
-korzystny wpływ na
funkcjonowanie organizmu
człowieka

- stosowanie nawozów
organicznych i
wykorzystanie naturalnych
możliwości środowiska

- niska szkodliwość dla
środowiska

- problem zbytużywności
ekologicznej ze względu na
wyższą cenę

- wysokie koszty
przeprofilowania polskich
gospodarstw na
gospodarstwa ekologiczne

- wysokie koszty produkcji
rolnej

- melioracje
zapewniają
odpowiednie stosunki
wodne w glebie

- wzrost powierzchni
pól uprawnych w
wyniku wykorzystania
terenów
zrekultywowanych

-źle przeprowadzone
zabiegi melioracyjne
powodują nadmierne
osuszenie lub
nawodnienie terenów
- nadmierny wypas
owiec niszczy
naturalną szatę
roślinną. Nasila się
erozja, deflacja
- uprawy
monokulturowe
obniżają żyzność gleby
- zabiegi
agrotechniczne
przyczyniają się do
wzrostu
przewiewności gleby

- niewłaściwa orka w
górach powoduje
nasilenie erozji

DECYZJE: - zwiększenie zużycia nawozów naturalnych
- wycofanie z produkcji preparatów hormonalnych wykorzystywanych w rolnictwie
- stosowanie nawozów mineralnych i chemicznychśrodków ochrony roślin w odpowiednich terminach i proporcjach
- wprowadzenie dotacji państwowych, ulg podatkowych dla gospodarstw ekologicznych
- prowadzenie gospodarki rolniczej nie powodującej dużych negatywnych zmian wśrodowisku geograficznym


