
Katarzyna Koczerba

SCENARIUSZ LEKCJI

TEMAT ZAJ ĘĆ: Rzeka Drawa(edukacja regionalna)

POZIOM NAUCZANIA : liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna)

CZAS TRWANIA : 3 tygodnie

CELE ZAJ ĘĆ
Uczeń zna:

- pojęcia: rzeka, system rzeczny, zlewisko;
Uczeń rozumie:
relacje zachodzące pomiędzy:

� okresami nasilenia opadów i roztopów a wysokością wodostanów w rzekach;
� nachyleniem terenu a prędkością płynięcia rzeki;
� kształtem koryta rzeki a procesami erozji i akumulacji;
� procesami zachodzącymi w dorzeczu, stanem wód w rzekach i zagrożeniem

powodziowym;
� występowaniem rzek, a lokalizacją osiedli wiejskich i miejskich oraz obiektów

przemysłowych;
� rozmieszczeniemźródeł zanieczyszczeń w całym dorzeczu a stanem czystości wód

rzeki w danym miejscu;

Uczeń potrafi:
- pracować w grupie i być współodpowiedzialnym za działania grupy;
- korzystać z różnychźródeł wiedzy (map, literatury specjalistycznej, Internetu);
- wykonywać pomiary, obliczenia i wykresy dotyczące parametrów koryta rzeki;
- posłużyć się zdobytymi informacjami i wynikami swoich badań podczas prezentacji

projektu

METODA PROJEKTÓW

FORMY PRACY
- grupowa
- indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- ścienna mapa fizyczna, mapy topograficzne, Atlas Polski;
- encyklopedie, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Krzyż Wlkp., wyniki badań monitoringowych
opracowanych przez PIOŚ - WIOŚ w Pile i inne dostępneźródła wiedzy;

- przyrządy do pomiarów terenowych: taśma miernicza, wyskalowany sznurek z
obciążnikiem (pomiar głębokości rzeki), drewniane klocki(pomiar prędkości rzeki);

- karty pracy terenowej;
- kaseta video „Drawieński Park Narodowy” i sprzęt audio – video;
- diaskop (foliogramy);
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PRZEBIEG ZAJ ĘĆ

1. Formułowanie problemu badawczego iustalenie zakresu tematycznego badań dla
czterech grup:

� Zebranie ogólnych informacji o Drawie (pochodzenie nazwy rzeki,
przynależność do dorzecza, zlewiska, określenie jej długości, położenie
obszaruźródłowego i ujścia);

� Zebranie informacji na temat badanego odcinka Drawy (położenie, odległości
od źródła i ujścia, charakter biegu)

� Badanie cech hydrologicznych Drawy na wyznaczonym odcinku (szerokość i
głębokości koryta, prędkość płynięcia, przepływ, stany maksymalne
minimalne poziomu wody) – warsztaty w terenie;

� Zebranie informacji na temat jakości wód rzeki (stopień czystości, ocena
przydatności wód, rodzaje zanieczyszczeń, główneźródła zanieczyszczeń) i
ocena jakości wód badanego odcinka.

2. Podział na grupy i ustalenie składu osobowego.
3. Ustalenie zasad współpracy: odpowiedzialność, czas i miejsce konsultacji, prezentacji

wyników i oceny końcowej (kontrakt).
4. Praca indywidualna i grupowa (zajęcia pozalekcyjne).
5. Prezentacja wyników w dowolnej formie (opis, interpretacja wyników, zapis notatki)
6. Wyciągniecie wniosków, ekspozycja plansz i plakatów.
7. Ocena pracy zespołów.

Załączniki:

1. Kryteria oceniania:
� zrealizowany zakres treści (0 – 3 pkt.)
� forma prezentacji (0 – 3 pkt.)
� notatka dla klasy (0 – 3 pkt.)
� bibliografia; zaangażowanie na warsztatach (0 – 3 pkt.)

celujący (11 -12 p.)
bardzo dobry (9 - 10 p.)
dobry (7 - 8 p.)
dostateczny (5 - 6 p.)
dopuszczający ( 3 - 4 p.)
niedostateczny (< 4 p.)

2. Tabela zbiorcza wyników badań (forma zapisu notatki do zeszytu przedmiotowego).
3. Karta pracy ucznia (w terenie).
4. Wystawa (forma prezentacji).
5. Bibliografia.
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Załącznik 2: Tabela zbiorcza wyników badań.

Rzeka Drawa
(opracowana na podstawie: Makowska D., Plit F., Geografia. Poradnik dla nauczyciela., WSIP, Warszawa

2002.)

Nazwa rzeki
Pochodzenie nazwy

Dorzecze Nazwa rzeki głównej
Sąsiednie zlewnie
Najwyżej położone miejsce w
zlewni

Zlewisko
Długość rzeki

Kraina geograficzna/miejscePołożenie obszaru
źródłowego: Wysokość w m n.p.m.

Nazwa morza, rzeki, jeziora,
do którego uchodzi rzeka

Położenie ujścia rzeki

Wysokość bezwzględna
ujścia

Badany odcinek rzeki

Położenie badanego
odcinka rzeki

Nazwa najbliższej
miejscowości i położenie w
stosunku do tej miejscowości
Od źródełOdległość badanego

odcinka rzeki: Od ujścia
Bieg rzeki Część biegu rzeki (górny,

środkowy, dolny)
Górski, równinnyCharakter biegu rzeki

Prostolinijny, meandrowy

Spadek rzeki
Szerokość rzeki
Średnia prędkość płynięcia

Głębokość maks./średnia
Przepływ
Stany maksymalne (poziom i
okres występowania)

Cechy hydrologiczne rzeki

Stany minimalne (poziom i
okres występowania)

Stopień czystości wód
Ocena przydatności wód

Rodzaje zanieczyszczeń
Główneźródła
zanieczyszczeń
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Załącznik 3: Karta pracy ucznia.
KARTA POMIARÓW I OBSERWACJI TERENOWYCH

(opracowana na podstawie: Makowska D., Plit F., Geografia. Poradnik dla nauczyciela., WSIP, Warszawa
2002.)

RZEKA........................................................ Miejsce.............................................................
Grupa........................................................... Data.................................................................

1. Wybór miejsca pomiarów
Wyznacz za pomocą taśmy mierniczej stosunkowo prosty odcinek rzeki (10-20m).
Zaznacz punkt położony w połowie odcinka. W tym miejscu wykonaj pomiar szerokości i głębokości rzeki.
Zlokalizuj miejsce pomiaru na mapie topograficznej.
2. Pomiar szerokości rzeki (m)
Za pomocą taśmy mierniczej lub metodą geometryczną, zmierz w wyznaczonym miejscu szerokość rzeki.
Wynik przedstaw w metrach.................................
3. Pomiar głębokości rzeki (w cm)

Miejsce
pomiaru

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Głębokość
w cm

4. Pomiar prędkości rzeki
Zmierz czas przepływu patyka lub krążka na wyznaczonym odcinku rzeki.
Pomiar powtórz 5 razy. Oblicz prędkość przepływu wody.

Pomiar 1 2 3 4 5
Czas przepływu w sekundach

Prędkość rzeki w m/s

Średnia prędkość .........................................
5. Obliczanie przepływu rzeki
Oblicz przepływ rzeki w miejscu wykonania pomiarów szerokości i głębokości rzeki.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wykonajprzekrój poprzeczny przez rzekę w odpowiednio
dobranej skali. Oblicz powierzchnię przekroju.

6. Pomiar spadku rzeki
Zmierz kąt spadku rzeki (lustra wody) na wyznaczonym odcinku. Posłuż się spadkomierzem i dwiema
metrowymi tyczkami zgodnie z instrukcją nauczyciela.
Spadek...........................................
7. Ocena jakości wody
Określ:
Przezroczystość wody (cm)....................................................................................................
Barwę wody............................................................................................................................
Rodzaj widocznych zanieczyszczeń.......................................................................................
................................................................................................................................................
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Załącznik 4: Forma prezentacji (wystawa prac)

Załącznik 5: Bibliografia.

1. Makowska D., Plit F., Owczarz M., Wrona J.: Geografia. Poradnik dla nauczycieli i
program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum,
WSIP, Warszawa 2002.

2. Kartuszyńska B., Kitowska D., Kwaśnik K.: Jak realizować edukację ekologiczną w
gimnazjum?, K&K, Złotów

3. Królikowski J., Tałwińska – Królikowska E.: Projekt jako metoda nauczania. (w:)
Europa na co dzień – pakiet edukacyjny, R – IV.

4. Nowacki T.: O metodzie projektów, CODN, Warszawa 1995.


