
SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH NR 1

Temat: Jak tworzył się krajobraz miejski. Jaworzno w latach 1960-2000

Program: Przyroda w klasach 4 – 6. Błaszczyk E. i in.,1999. WSiP S.A., Warszawa.

Nr DKW – 4014-39/99

Hasło programu: Krajobrazy przekształcone przez człowieka

Cele:

poziom wiadomości:

uczeń zna:

- cechy krajobrazu rolniczego

- cechy krajobrazu miejskiego

- znaki topograficzne

poziom umiejętności:

uczeń potrafi:

- wskazać element krajobrazu rolniczego i miejskiego w obserwowanej rzeczywistości

- wskazać różnicę pomiędzy nimi

- odczytywać z mapy znaki topograficzne

- nanosić na mapę znaki topograficzne

- poruszać się w terenie za pomocą mapy

- wykazać wpływ działalności człowieka na różnicowanie się krajobrazu.

Czas:2 godziny lekcyjne

Przeznaczenie:klasa V

Metody: pogadanka, obserwacja, praca z mapą

Środki dydaktyczne: karta pracy, różnokolorowe emblematy



- -1

Przebieg zająć:

1. Planowanie i przygotowanie

Po wyjściu ze szkoły uczniowie zostają poinformowani o trasie zajęć

terenowych, miejscu pierwszego przystanku oraz celach lekcji.

Otrzymują karty pracy wcześniej opracowane przez nauczyciela.

Zostają podzieleni na trzyosobowe zespoły. W tym celu każdy z uczniów losuje

identyfikujące, różnokolorowe emblematy, które przypnie do koszulki.

2. Przeprowadzenie

Na pierwszym przystanku uczniowie otwierają karty pracy (zad. 1), określają

położenie Jaworzna w Polsce i usytuowanie względem innych dużych miast.

Na tym samym przystanku nauczyciel przeprowadza pogadankę: „Jak kształtowała się

jaworowa osada”, której konspekt uczniowie mają w karcie pracy (zad. 2), oraz

przypomina, odwołując się do karty pracy (zad. 3), elementy krajobrazu rolniczego

i miejskiego. Kierując się mapą topograficzną z lat 60-tych (zad. 4), uczniowie

przechodzą do kolejnych przystanków, które są punktami obserwacji zmian będących

efektem działalności człowieka i nanoszą je na te same mapy. Cały czas pracują

w grupach.

Na ostatnim przystanku przedstawiciel każdej grupy referuje efekty pracy, wskazując

elementy krajobrazu rolniczego i miejskiego – jako efekty działalności człowieka.

3. Podsumowanie

Uczniowie otwierają zaklejoną kopertę (zad. 5), zawierającą mapy

topograficzne okolic szkoły z lat 60-tych, oraz przezroczystą folię z naniesionymi

obiektami, które powinni byli zaznaczyć na swoich mapach.

Nałożenie folii na mapy daje efekt eksponujący wpływ człowieka kształtującego

krajobraz miejski (np. w miejscu topograficznie zaznaczonej łąki na folii pojawił się

amfiteatr).

Efekt pracy każdej grupy zostaje oceniony. Przy ocenie uwzględnia się ilość

dostrzeżonych elementów oraz precyzję w naniesieniu ich na mapę.

Na koniec na mapie (zad. 6) uczniowie zakreślają elementy krajobrazu miejskiego.

Zadaniem domowym uczniów jest (z pomocą rodziców) rozpoznanie i podpisanie

fotografii zamieszczonych w (zad. 7).
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Karta pracy ucznia

Zadanie 1

Określ położenie geograficzne Jaworzna w Polsce i względem innych dużych

miast.

Źródło: Kamiński, Dudzik (red.), 1997.
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Zadanie 2

Prześledź etapy kształtowania się Jaworzna

Jak kształtowała się jaworowa osada?

Istnieje informacja,że na terenach dzisiejszego Jaworzna już w XII wieku żyli

leśni smolarze i kopacze cennych kruszców. Prawdopodobnie przywędrowali z południa,

z Księstwa Wielkomorawskiego. Możni zakładali osady w puszczy, dbali o kopaczy,

żywili ich, dowozili im narzędzia pracy.

Wzgórza jaworznickie pokrywały wtedy lasy, spływały z nich czyste strumienie,

a w dolinach zalegały bagna.

Osada jaworowa przechodziła różne koleje losów. Zmieniała właścicieli. Należała

do możnych rodów, do kasztelana, do klasztoru, do króla. Na tych terenach nie było

folwarków, choć małe pola uprawne istniały jeszcze w XVIII w. Wolni wojowie oprócz

szukania skarbów, zajmowali się uprawianiem ziemi. Tyletylko jednak produkowali

zboża, by wyżywić bezrolnych kopaczy. Ci bezrolni zmieniali miejsca zamieszkania. Stałe

mieli jedynie ci, którzy wzbogacili się na srebrze i zbudowali osady. Istniejące na terenach

obecnego Jaworzna już w XV w. wioski, to tzw. „ulicówki”. Domy ustawiano przy

drogach i traktach handlowych, którymi wywożono srebro i wytopy rudne do Krakowa

i innych miast. Od XVI w. wsie stawały się tzw. „wielodrożnymi”. Dzielono ziemie,

a domy stawiano na wąziutkich poletkach. W XVI w. były to ciągle ziemianki. Domy były

dwuizbowe z przedsionkiem i wejściem z boku. Każdy kopacz stawiał budynek dla bydła

i na narzędzia. Dachy pokrywano słomą, trzciną, gontem. Ściany oblepiano gliną

i pobielano wapnem.

Jaworzno przez wieki było wsią służebno – królewską. Nie prowadzono tu

gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej. Nie było tu wsi typu rolnego. Pola były przez

wieki przekopywane. Najpierw szukano srebra, później błotnej rudy, węgla. Dawni

kopacze stawali się górnikami. Węgiel na terenach Jaworzna wydobywano od XVIII

wieku. Prawa miejskie Jaworzno uzyskało w 1889r.

Źródło: Gawędziarz (pseudonim), 1975.
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Krajobraz rolniczy

Zadanie 3

Przyjrzyj się rysunkom. Przypomnij sobie najważniejsze elementy krajobrazu

rolniczego i miejskiego.

Źródło: Błaszczyk i in., 1999.

Krajobraz rolniczy

Krajobraz miejski
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Zadanie 4

Odczytaj z mapy trasę wycieczki i zwróć uwagę, w których miejscach będziesz

prowadził obserwację.

Poruszaj się zgodnie z wytyczoną trasą, na wyznaczonych „przystankach”

porównaj to co widzisz, z obrazem na mapie. Nanieś brakujące obiekty, będące efektem

działalności człowieka, posługując się znakami topograficznymi.

1, 2, 3, 4, 5 – oznaczenie kolejnych przystanków

- trasa zajęć terenowych

Szkoła
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Zadanie 5

Nałóż folię na mapę topograficzną. Sprawdź czy zauważyłeś i precyzyjnie

naniosłeś na mapę wszystkie obiekty znajdujące się na przezroczystej folii.
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Zadanie 6

Uważnie przyjrzyj się mapie. Zakreśl na niej obiekty będące elementami

krajobrazu miejskiego.
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Zadanie 7

Poproś rodziców aby pomogli ci rozpoznać miejsca utrwalone na fotografiach.

Podpisz je.

Źródło: Kamiński, Dudzik (red.), 1997

Zdjęcie 1 ...........................................................

Źródło: Tatarczuch, 1990

Zdjęcie 2 ...........................................................
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Źródło: Tatarczuch, 1990

Zdjęcie 3 ...........................................................

Materiały dla nauczyciela

Zadanie 3

Elementy krajobrazu rolniczego: pola uprawne, sady, pastwiska, domy i zabudowania

gospodarcze, łąki.

Elementy krajobrazu miejskiego: gęsta sieć ulic, wielopiętrowce, budynki mieszkalne,

zakłady przemysłowe, biurowce, sklepy, teatry, kina przejścia podziemne i naziemne.

Zadanie 7

Zdjęcie 1 – Rynek w Jaworznie z lat 60-tych

Zdjęcie 2 – Szkoła Powszechna zburzona w 1984r. – Szczakowa

Zdjęcie 3 – Dawna szkoła Towarzystwa Szkoły Ludowej zburzona w 1984r. – Szczakowa
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