
Katarzyna Koczerba

SCENARIUSZ LEKCJI

TEMAT LEKCJI
Ruch obiegowy Ziemi i jego konsekwencje

POZIOM NAUCZANIA liceum ogólnokształcące kl. I
CZAS TRWANIA LEKCJI 2 x 45min.

CELE LEKCJI
Uczeń zna:

• terminy, fakty i najważniejsze wartości liczbowe dotyczące ruchu obiegowego Ziemi
• konsekwencje ruchu obiegowego

Uczeń rozumie:
• różnice pomiędzy ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi
• wpływ obiegu Ziemi dookoła Słońca na klimat

Uczeń potrafi :
• pracować w grupie
• selekcjonować zdobytą wiedzę i porównywać informacje z różnychźródeł wiedzy
• korzystać z multimedialnychźródeł wiedzy
• wykorzystać zdobytą wiedzę do zaprezentowania pantomimą scenki rodzajowej

METODY
• problemowa – aktywny opis,śnieżna kula, kreatywne pisanie
• eksponująca - pokaz
• programowana – z użyciem komputera

FORMY
• grupowa
• indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• multimedia (Encyklopedia Wszechświata, Encyklopedia Kosmosu – Optimus Pascal)
• tellurium
• globusy
• arkusze papieru i mazaki
• tekst „Obieg wokół Słońca”(Oster L., Astronomia współczesna, PWN, Warszawa

1986.)
• mapa fizycznaświata

PRZEBIEG LEKCJI
Pierwsze 45 min.

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności organizacyjne.
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2. Przypomnienie wiadomości o ruchu obrotowym Ziemi oraz pojęć: szerokość
geograficzna, zwrotniki, koła podbiegunowe.

3. Pokaz ruchu obiegowego przy użyciu tellurium.
CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Opis czynności wykonywanych przez uczniów w części głównej.
2. Uczniowie zostają losowo podzieleni na 6 grup 4-osobowych. Każda grupa wyszukuje

z programu komputerowego informacje (terminy, fakty, dane liczbowe), dotyczące
ruchu obiegowego Ziemi.

3. Dwie sąsiednie grupy łączą się, żeby porównać swoje informacje i ustalić jedną
wspólną wersję, zapisując ją na arkuszu papieru.

PODSUMOWANIE
Liderzy każdej z 3 grup przyczepiają zapisane arkusze do tablicy i kolejno komentują hasła.
Klasa zapisuje hasła w zeszycie.

ZADANIE DOMOWE
Potwierdź znaczenie poznanych terminów, faktów i wartości liczbowych dotyczących ruchu
obiegowego z innych dostępnych ciźródeł wiedzy.

Kolejne 45 min.

CZĘŚĆ WSTĘPNA.
1. Czynności organizacyjne.
2. Opis czynności wykonywanych przez uczniów w części głównej.

CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Każdy uczeń w rogu kartki papieru zapisuje termin, wartość liczbową lub fakt

związany z ruchem obiegowym Ziemi, po czym zagina róg i odkłada ją na wspólnym
stole (czynność powtarza się 4x).

2. Przy czwartej próbie, po kolejnym zapisie uczeń odgina pozostałe 3 rogi, odczytuje
hasła i próbuje ułożyć opowiadanie używając w każdym zdaniu jedno hasło.

3. Uczniowie siadają w grupach 4-osobowych i wybierają najlepszą wersję, którą
zaprezentują pantomimą.

PODSUMOWANIE
Lekcja kończy się przedstawieniem scenki. Podczas występu każdej z grup pozostali
uczniowie odgadują zawarte w niej hasła.

ZADANIE DOMOWE
1. Podaj różnice i podobieństwa występujące w ruchu obiegowym Ziemi i innych planet

Układu Słonecznego (P).
2. Na podstawie dostępnych ciźródeł wiedzy wyjaśnij i przedstaw graficznie zjawiska:

zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca (PP).


