
Scenariusze wybranych lekcji z geografii dla szkół ponadgimnazjalnych

Temat: Przyczyny i społeczno-gospodarcze skutki zmian liczby ludności
Polski w latach 1946-2001

Cele lekcji:

• uczeń zna zmiany liczby ludności Polski w XX w.
• zna zmiany przyrostu naturalnego Polski
• zna wpływ migracji na liczbę ludności Polski
• zna piramidę wieku ludności Polaki
• przewiduje konsekwencje jakie wynikną z istniejącej struktury wieku i

płci w latach 2000 - 2050

Metoda pracy:

• metoda operatywna: praca z podręcznikiem i ze „Światem w liczbach”
wg „karty pracy”

• dyskusja dydaktyczna

Forma pracy:

• samodzielna praca uczniów w grupach techniką „puzzle”

Środki dydaktyczne:

• podręcznik „Świat w liczbach”, polecenia dla grup

Czas: 45 min.

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel podaje temat lekcji.
2. Dzieli klasę na 5 grup. Każda grupa opracowuje samodzielnie jedno

polecenie korzystając z podręcznika i „Świata w liczbach”.
3. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę w grupach (ok. 5 min.),

nauczyciel wyznacza 5 nowych grup. W ich skład wchodzą przed-
stawiciele każdego z poprzednich zespołów. W ten sposób powstaje
grupa złożona z uczniów, którzy opracowywali różne polecenia.

4. Zadaniem każdego przedstawiciela jest zreferowanie kolegom
poznanego przez siebie zagadnienia.

5. Omówienie z uczniami pracy grup.
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6. W ramach podsumowania uczniowie przewidują prognozę demogra-
ficzną na XXI w. dla Polski.

Polecenia dla grup:

Korzystając z materiałów statystycznych opracuj następujące polecenia:

1. Narysuj wykres liniowy przedstawiający zmiany ludności Polski po II
wojnie światowej. Zaznacz daty urodzin swoich rodziców i swoją. Opisz
przebieg wykresu.

2. Opisz zmiany przyrostu naturalnego Polski w latach 1946-2001 i
wyjaśnij ich przyczyny.

3. Wyjaśnij wpływ migracji zagranicznych na zmiany liczby ludności
Polski w latach 1946-2001.

4. Wykaż wpływ przyrostu naturalnego i długości trwaniażycia na zmiany
struktury wiekowej ludności Polski.
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Temat:Rolnictwo polskie na tle rolnictwa krajów UE

Cele lekcji:

• uczeń zna wskaźniki wpływające na stan rolnictwa w Polsce i np. w
Niemczech.

• ma świadomość konieczności przeprowadzeniazmian w polskim
rolnictwie.

• umie podać korzyści i straty jakie wynikną w rolnictwie z chwilą
wstąpienia Polski do UE.

Metoda pracy:

• metoda operatywna: praca z podręcznikiem „Świat w liczbach”, atlasem
• metoda metaplanu
• dyskusja dydaktyczna

Formy pracy:
• indywidualna

Środki dydaktyczne:
• podręcznik „ Świat w liczbach”, atlasy, karta pracy ucznia

Czas: 45 min.

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji a następnie prosi o zanalizowanie
materiałów statystycznych zawartych w podręczniku, atlasie i w
„Świecie w liczbach”.

2. Uczniowie samodzielnie wypełniają kartę pracy, a po wyznaczonym
czasie przedstawiają wyniki metodą metaplanu.

3. Nauczyciel wspólnie z uczniami sporządza wnioski w postaci metaplanu
na tablicy.

4. W ramach podsumowania uczniowie wymieniają korzyści i starty dla
rolnictwa, które będą konsekwencją wstąpienia Polski do UE.

5. Oceniają najaktywniejszych uczniów.

Karta pracy ucznia

1. Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi dokonaj porównania
rolnictwa Polski i Niemiec.
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Cechy Polska Niemcy

Procent zatrudnionych w rolnictwie
Powierzchnia gruntów ornych w %
Średnia powierzchnia gospodarstw
Ilość ciągników na 100 ha
Ilość nawozów sztucznych na 100 ha
Ilość środków ochrony roślin na 100 ha
Plony zbóż
Plony buraków cukrowych
Plony ziemniaków
Ilość trzody chlewnej na 100 ha
Ilość bydła na 100 ha

2. Przedstaw graficznie metodą metaplanu stan polskiego rolnictwa.

Jakie jest nasze Jakie powinno być?
rolnictwo?

Polskie rolnictwo

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

3. Rolnictwo Polski po wstąpieniu do UE

Korzyści Straty
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Temat:Urbanizacja naświecie

Cele lekcji:

• uczeń zna główne płaszczyzny urbanizacji
• zna zróżnicowanie poziomu urbanizacji w KSR i KWR
• zna kraje o niskim i wysokim stopniu urbanizacji
• zna tempo wzrostu urbanizacji na poszczególnych kontynentach
• zna skutki urbanizacji

Metoda pracy

• operatywna: praca z tekstem i materiałami ilustracyjnymi zawartymi w
podręczniku

• ,,Burza mózgów”

Forma pracy

• samodzielna praca uczniów w grupach

Środki dydaktyczne

• podręcznik, atlas, „Świat w liczbach”
• karta pracy ucznia

Czas: 45 min.

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji, a następnie prosi uczniów o prze-
czytanie tekstów oraz przanalizowanie materiałów ilustracyjnych
zawartych w podręczniku.

2. Podział uczniów na grupy. Uczniowie samodzielnie wypełniają „kartę
pracy” i po wyznaczonym przez nauczyciela czasie przedstawiają swoje
wnioski.

3. Nauczyciel formułuje temat do dyskusji „ Jakie skutki wywołuje urbani-
zacja?”.

4. Podane przez uczniów argumenty zapisuje na tablicy czuwając nad ich
merytoryczną poprawnością.

Skutki urbanizacji Pozytywne Negatywne

Globalne

Regionalne
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5. Nauczyciel wystawia oceny najbardziej aktywnym uczniom.

Karta pracy ucznia

1. Uzupełnij schemat – w czym przejawiają się poszczególne płaszczyzny
urbanizacji?

U Ekonomiczna………………………...
R
B
A Demograficzna ………………………
N
I
Z
A Przestrzenna………………………….
C
J
A Społeczna…………………………….

2. Posługując się danymi z podręcznika wykonaj diagram kołowy dla
ludności kuli ziemskiej zamieszkującej miasta w latach 1980-2000

1980 2000

Europa Ameryka Pn

Afryka Australia z Oceanią

Azja Ameryka Pd

Wnioski:
…………………………………………………………………………….
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3. Posługując się danymi ze „Świata w liczbach” wykonaj diagram
porównawczy dla 5 państw najsilniej i najsłabiej zurbanizowanych.

%

Państwa

4. Omów i wyjaśnij tempo rozwoju ludnościowego w wybranych miastach
w latach 1936-2000

Ludność w mln.
Miasto

1936 1950 1990 2000

Sao Paulo

Kalkuta

Nowy York

Paryż

Źródło: J. Kop, tab.2(w:) Geografia, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2002

Wnioski:
……………………………………………………………………….

Opracowała:
Mgr Małgorzata Smolak
X LO Gdynia
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