
Scenariusz do lekcji geografii w klasie I gimnazjum

Temat: Rolnictwo podstawą rozwoju gospodarczego Argentyny

I. Główne zagadnienia lekcji

Omówienie położenia geograficznego, danych ogólnych, ocena cech środowiska

naturalnego poszczególnych regionów geograficznych, scharakteryzowanie

gospodarki, poznanie składu etnicznego ludności, większych miast i skupisk ludności

Argentyny

II. Cele lekcji

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:

- zrozumieć potrzebę i korzyści pracy w grupach

- poznać położenie i regiony geograficzne, ważniejsze uprawy i gałęzie przemysłu,

skład etniczny ludności, większe miasta itp.

- ocenić gdzie są najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa i dlaczego?

- wiedzieć jak korzystać z atlasu i analizować dane statystyczne

- wyjaśnić dlaczego rolnictwo jest podstawa rozwoju gospodarczego

III. Uwagi dotyczące realizacji lekcji:

Zagadnienie realizowane na 1 godz. lekcyjnej, uczniowie w domu mają przeczytać

charakterystykę regionów geograficznych. Na lekcji otrzymują przygotowane przez

nauczyciela (wypisane na oddzielnych kartkach papieru) cechy gospodarki

Argentyny (po kilka takich samych cech dla każdej z grup – przykłady na końcu) oraz

plansze do rankingu trójkątnego (plansza z wyrysowanym trójkątem)

IV. Środki dydaktyczne:

Tekst dla każdego ucznia odbity na ksero, tabela z wypisanymi cechami środowiska

poszczególnych regionów rolniczych, plansze do rankingu trójkątnego

charakteryzujące gospodarkę Argentyny



V. Pojęcia:

a: utrwalenie pojęć: aglomeracja, step, less, czarnoziem, równina

b: nowe pojęcia: pampa, gauchos, mate (yerba mate)

VI. Literatura:

Jan Mordawski, Jerzy Makowski „Planeta Ziemia. Kontynenty i wybrane państwa”

Gimnazjum I wyd. „Rożak”, 1999 r, str. 117 – 120, Tablice geograficzne, Atlas

geograficzny do gimnazjum

VII. Metody aktywne i techniki:

- skojarzenia

- dyskusji konferencyjnej

- rankingu trójkątnego

VIII. Przebieg lekcji:

Podział zespołu klasowego na 3 grupy

Wprowadzenie:

1. Zabawa w skojarzenia od hasła „Argentyna” – podanego przez nauczyciela 5 min

2. Zapisanie tematu 3 min

3. Wskazanie przez nauczyciela Argentyny na mapie i przedstawienie danych

ogólnych

3 min

Rozwinięcie:

1. Przeczytanie tekstu o warunkach życia regionu przydzielonego grupie 3 min

2. Dyskusja konferencyjna w grupach nad warunkami środowiska naturalnego

poszczególnych regionów geograficznych Argentyny

I grupa „Międzyrzecze Argentyńskie i Gran Chaco”

II grupa „Pampa” 5 min

III grupa „Andy i Wyż Patagońska”

3. Zaprezentowanie wyłonionych w grupach wniosków przez liderów grup 5 min

4. Praca w III grupach – nad wyłonieniem najważniejszych cech gospodarki

Argentyny (metodą rankingu trójkątnego), przyczepienie pasków z cechami

gospodarki do wcześniej przygotowanych plansz 15 min



5. Prezentacja plansz (według ustalonej przez grupę kolejności) przez liderów grup

6 min

6. Ewaluacja - zapisanie do zeszytów przez uczniów najważniejszej cechy

gospodarki Argentyny 3 min

1. Pomimo
zdecydowanej

przewagi przemysłu
nad rolnictwem określamy

Argentynę jako kraj rolniczo
przemysłowy - większość

zakładów przerabia artykuły rolne

2. Jest to kraj gospodarki hodowlanej

3. Udział produktów rolnych w eksporcie
państwa stanowi 80%

4. Dominujący przemysł to spożywczy (mięsny,
mleczarski, olejarski, cukrowniczy, młynarski)

5. Ropa naftowa -jedyne bogactwo o znaczeniu światowym

6. Coraz dynamiczniej rozwija się przemysł elektromaszynowy
(samolotów, samochodów, ciągników), chemiczny

7. Buenos Aires – spożywczy, elektroniczny, Rosario – spożywczy
Cordoba – elektroniczny (środków transportu), Tucuman -cukrowniczy


