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TEMAT: Pogoda i klimat- utrwalenie wiadomości
Opracowanie- Beata Kowal
Poziom edukacji:klasa I E

Nazwa przedmiotu: geografia

Prowadzący: mgr Beata Kowal

Czas trwania zajęć:1 godzina lekcyjna

CELE OGÓLNE:
- utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności o zjawiskach i procesach

zachodzących w atmosferze.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ PAMIĘTA:
-pojęcia: klimat i jego składniki, czynniki klimatotwórcze, diagram klimatyczny,
-wpływ czynników klimatotwórczych na klimat,
-zna strefy klimatyczneświata,
-cechy klimatów strefowych i astrefowych oraz obszary ich występowania.

UCZEŃ ROZUMIE:
-wpływ poszczególnych czynników klimatotwórczych na klimat danego obszaru.

UCZEŃ POTRAFI:
-interpretować diagramy klimatyczne i mapy klimatyczne,
-obliczać amplitudy rocznych temperatur powietrza,
-wskazać na mapie strefy klimatyczne, scharakteryzować i uzasadnić ich rozmieszczenie,
-określić cechy poszczególnych klimatów,
-wyjaśnić związki i współzależności między klimatem a pozostałymi składnikamiśrodowiska
przyrodniczego.

FORMA ZAJ ĘĆ:
Lekcja powtórzeniowa

METODY:
Metody aktywnego opisu, drama, pogadanka

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karta pracy ucznia, diagram klimatyczny, ilustracje, projekty uczniów, atlasy geograficzne,
ścienna mapa fizycznaświata.
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PROPOZYCJA REALIZACJI TEMATU

WSTĘP
-czynności organizacyjne,
-rozdaj uczniom karty pracy,
-poproś o przeczytanie tekstu znajdującego się na karcie pracy. Na jego podstawie uczniowie
odnajdują składniki klimatu oraz określenia dzięki, którym można charakteryzować i
porównywać klimaty różnych miejsc na Ziemi.
ROZWINI ĘCIE
-poproś, aby uczniowie przeanalizowali diagram klimatyczny przedstawiający przebieg
średnich rocznych temperatur powietrza i sum opadów miesięcznych w tundrze syberyjskiej,
-poleć, aby na jego podstawie uczniowie wykonali polecenia:

-obliczyli amplitudę rocznych temperatur powietrza
-podali miesiące o największych opadach
-określili, jakiej strefy klimatycznej dotyczy ten diagram

-poproś, o wskazanie na mapieściennej świata obszarów, gdzie występuje ta strefa
klimatyczna,
-przypomnij uczniom,że klimat wykazuje związki z innymi sferami powłoki ziemskiej np. z
biosferą, wykorzystaj do tego celu projekty uczniowskie prezentowane przez uczniów przy
realizacji tematu- Strefy roślinne świata,
-poleć, aby uczniowie przyporządkowali krajobrazy o różnej wielkości opadów
atmosferycznych w Afryce określonej strefie klimatycznej i zaznaczyli na rysunku w karcie
pracy,
-poproś, aby uczniowie przypomnieli cechy tych stref klimatycznych,
-zaproponuj uczniom, dla kontrastu podróż w „zimne” obszary naszej planety,
-jesteście uczestnikami wyprawy wysokogórskiej na drugi pod względem wysokości szczyt
Ziemi K2 (8611m n.p.m.) kierowanej przez Krzysztofa Wielickiego, która 16.12.2002r.
wyruszyła na zimową wyprawę. Uczestnicy tej wyprawy dotarli ze względu na trudne
warunki atmosferyczne tylko na wysokość 7700m n.p.m. Spróbujcie określić jakie zjawiska
zachodzące w atmosferze mogą utrudniać wspinaczkę wysokogórską,
-przypomnij uczniom,że klimat górski, którego cechy podali jest klimatem astrefowym i
poleć wskazanie na mapie innych przykładów jego występowania,
-przypomnij uczniom,że wysokość względna jest jednym z czynników klimatotwórczych i
poleć, aby uczniowie na podstawie analizy stacji klimatycznych zaznaczonych na mapie
konturowej Europy na karcie pracy przypomnieli inne czynniki kilmatotwórcze i ich wpływ
na klimat,
PODSUMOWANIE
-poproś, aby uczniowie udowodnili słuszność stwierdzenia-obserwacje meteorologiczne mają
duże znaczenie wżyciu codziennym.

ZAŁ ĄCZNIK:
Karta pracy ucznia
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