
Konspekt lekcji geografii w klasie II gimnazjum:

„Szwajcaria i Austria- kraje alpejskie”

Cele:
Uczeń:

• Określi położenie Alp w Europie
• wyjaśni, do jakich państw odnosi się określenie kraje alpejskie
• scharakteryzujeśrodowisko przyrodnicze Alp jako gór wysokich( klimat, roślinność,

rzeki)
• Określi położenie Szwajcarii i Austrii w Europie
• Oceni wpływśrodowiska naturalnego na gospodarkę obydwu krajów
• Ustali czynniki decydujące o rozwoju turystyki w Austrii i Szwajcarii

Metody:
• Pogadanka
• Praca z mapą
• Analiza danych statystycznych: PKB brutto na 1 mieszkańca, PKB brutto według

działów gospodarki narodowej, produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca,
obroty w handlu zagranicznym, turystyka zagraniczna

Środki dydaktyczne:
• Podręcznik geografii dla gimnazjum część II- T. Krynicka-Tarnacka, G. Wnuk, Z.

Wojtkowicz „Moje miejsce w Europie”- strony 37-42.
• Zeszytćwiczeń geografii dla gimnazjum część II- T. Krynicka-Tarnacka, G. Wnuk, Z.

Wojtkowicz „Moje miejsce w Europie”- strony19-21.
• Mapa ogólnogeograficzna Europy.
• Ilustracje lodowców alpejskich.
• Świat w liczbach 2001.

Przebieg lekcji:
1. Określenie położenia Alp w Europie- najwyższy szczyt, podział na Alpy Wschodnie i

Zachodnie, położenie Alp w państwach europejskich, najwyższe szczyty w państwach
alpejskich-wyjaśnienie określenia; kraje alpejskie(podanie tematu lekcji).

2. Charakterystykaśrodowiska przyrodniczego Alp: cechy klimatu wysokogórskiego,
piętra roślinne, lodowce alpejskie- początek rzek.

3. Alpy jako bariery dla działalności ludzkiej: bariera klimatyczna, bariera
komunikacyjna(liczne przełęcze- wskazanie ich na mapie)-zadanie4 z zeszytu
ćwiczeń.

4. Położenie Austrii i Szwajcarii na mapie i fizyczno- geograficzna charakterystyka
środowiska tych państw: ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne, klimat,
sieć wodna, stolice i główne miasta.

5. Charakterystyka gospodarki obu krajów ze szczególnym wskazaniem na te
dziedziny(rolnictwo, bankowość, transport i turystyka), które przyczyniły się do
uzyskania przez te państwa jednego z najwyższych naświecie PKB na 1 mieszkańca-
analiza danych statystycznych.

6. Ustalenie czynników , które spowodowały rozwój turystyki w Austrii i Szwajcarii-
zadanie 6 z zeszytućwiczeń str. 21.



7. Omówienie problemów ludnościowych- liczba, rozmieszczenie, język, religie, główne
miasta.-zadanie 1 z zeszytućwiczeń str. 19.

8. Podsumowanie lekcji to wskazanie na podobieństwa występujące w obydwu
państwach:śródlądowe położenie, kraje alpejskie, dobrze rozwinięte rolnictwo i
turystyka, doskonale rozwinięta sieć dróg i linii kolejowych.

Praca domowa
Dla wszystkich- dokończenie zadań z zeszytućwiczeń
Dla osób zainteresowanych geografią- Dlaczego Szwajcaria odmówiła przystąpienia do Unii
Europejskiej?
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