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Konspekt lekcji techniki

Nauczyciel: Agata Orkwiszewska

Przedmiot: technika

Klasa: II h

Temat:Planowanie trasy wycieczki po Działdowie i powiecie

działdowskim.

Cele lekcji:

Uczeń zna:

- charakterystyczne cechy swojej miejscowości i okolic;

- miejsca historyczne i godne uwagi w Działdowie;

- pojęcie planu, potrafi się nim posługiwać;

Uczeń rozumie:

- konieczność utożsamiania się ze społecznością lokalną;

- konieczność zdobywania wiadomości o swoim regionie

Uczeń umie:

- wyszukiwać informacje w materiałachźródłowych;

- zaplanować trasę wycieczki;

Ocenie podlegać będzie:

- prawidłowe odczytywanie znaków i symboli stosowanych na planach i

mapach,

- umiejętność posługiwania się różnymi źródłami informacji,

- aktywność na lekcji.
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Kryteria oceniania:

a) konieczne

- potrafi oznaczyć na planie miasta miejsce swojego zamieszkania,

- potrafi aktywnie pracować w grupie,

- potrafi zaproponować trasę wycieczki po najbliższej okolicy,

b) podstawowe

- zna miejsca godne uwagi w swojej miejscowości,

- zna pojęcie planu miasta, mapy powiatu

- potrafi odczytać na planie wskazane miejsca,

c) rozszerzające

- zna znaki umowne i symbole stosowane na planach i mapach

- potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł

- potrafi korzystać i czytać legendę mapy lub planu

d) dopełniające

- potrafi zaplanować interesującą trasę wycieczki po mieście,

- potrafi ponosić odpowiedzialność za wyniki pracy całej grupy

- zmobilizować się do zdobywania wiadomości o swoim regionie.

Materiały dydaktyczne: plany miasta Działdowa, mapy powiatu

działdowskiego, informatory o Działdowie,

informacje z Internetu

Metody:

� pogadanka

� aktywność twórcza

� praktycznego działania

Zasady:poglądowości, systematyczności, stopniowania trudności, świadomości

i aktywności ucznia.

Forma pracy: indywidualna, grupowa.
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Przebieg lekcji:

1) Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności i identyfikatorów

2) Sprawdzenie przygotowania do lekcji

3) Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji (wycieczka po zabytkowej

części Krakowa, znaków stosowanych na planach i mapach)

4) Zapisanie tematu lekcji.

5) Podział klasy na 5 grup ( klasa została podzielona na 5 grup według

poziomu wiedzy i umiejętności, każda z grup wybiera lidera grupy, który

po zakończeniu pracy przedstawi wyniki pracy swojej grupy).

6) Przygotowanie stanowisk pracy dla każdej grupy.

7) Przedstawienie znaczków, którymi należy oznakować miejsca godne

uwagi. (Załącznik Nr 1)

8) Przydział zadań dla każdej z grup.(Załącznik nr 2, 3, 3a)

9) Praca w grupach

10) Przedstawienie zaprojektowanych tras wycieczek przez liderów grup.

11) Zakończenie lekcji.

12) Praca domowa

Przygotuj informator o Działdowie, uwzględnij zabytki, miejsca godne uwagi,

pamiętaj o estetyce pracy. Czas na przygotowanie 2 tygodnie.

Obowiązkowo na następną lekcję wypisać zabytki Działdowa w kolejności

alfabetycznej.
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1

Objaśnienie znaków służących do oznakowania miejsc godnych uwagi.

”BOMBA” obiekty, które warto zobaczyć

Obiekty sakralne

”ZWRÓĆ UWAGĘ”

ZAŁ ĄCZNIK NR 2

Zadanie

Korzystając z planu miasta Działdowo zaplanuj trasę pieszej wycieczki dla

kolegów z zaprzyjaźnionej szkoły niemieckiej.Zaznacz miejsca dogodne uwagi

odpowiednimi znaczkami, napisz krótka notatkę na temat każdego oglądanego

obiektu korzystając z różnychźródeł informacji.



5

ZAŁ ĄCZNIK NR 3

Zadanie

Korzystając z mapy powiatu działdowskiego (Załącznik 3a) zaplanuj trasę

wycieczki autokarowej po powiecie działdowskim. Zaznacz miejsca godne

uwagi odpowiednimi znaczkami (napisz w jakiej gminie znajduje się dany

obiekt i krótko go opisz)

ZAŁ ĄCZNIK NR 3A

Mapa powiatu działdowskiego


