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SCENARIUSZ LEKCJI Z GEOGRAFII DLA KLASY I
Temat: Sfery Ziemi ich współistnienie i wzajemne oddziaływanie
Hasło programowe: Ziemia jako środowisko życia
Zakres treści: Sfery powłoki ziemskiej i jej elementy.
                     Wzajemne oddziaływanie na siebie geosfer.
Cel ogólny: Poznanie sfer ziemi i ich wzajemnej współzależności.
Cele szczegółowe:
Kategoria A(zapamiętywanie)Uczeń zna :sfery ziemskie- litosferę, atmosferę, pedosferę,
hydrosferę oraz  składniki środowiska przyrodniczego.
Kategoria B:(rozumienie)uczeń rozumie i wyjaśnia wzajemne oddziaływanie na siebie sfer
Kategoria C(stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych)scharakteryzować i rozpoznać każdą
ze sfer i podąć przykłady  ich wzajemnego oddziaływania, przyporządkować każdej ze sfer
elementy środowiska geograficznego.
Postawy: dostrzeganie potrzeby rozwoju różnych dziedzin nauki
Typ lekcji : przeznaczona na realizację nowego materiału.
Formy pracy na lekcji: praca indywidualna i zespołowa.
Stretegie :problemowa, operacyjna
Metoda: opis, dyskusja, burza mózgów
Środki dydaktyczne :foliogramy, rzutnik, ekran, podręczniki, karty pracy, plansze
tematyczne, słownik szkolny-geograficzny
PRZEBIEG LEKCJI
Faza wprowadzająca

1. Uczniowie przypominają wiadomości o budowie wewnętrznej Ziemi.
   (wyświetlenie foliogramu przedstawiającego budowę wewnętrzną ziemi)

2. Przedstawienie uczniom celów lekcji.
3. Zapowiedz pracy grupowej polegającej na uzupełnianiu kart pracy i wykazaniu

wzajemnego oddziaływania sfer na siebie
Faza realizacyjna

1. Burza mózgów- Nauczyciel zadaje uczniom pytanie co to jest krajobraz? Jakie
elementy tworzą krajobraz?

2. Podział elementów krajobrazu na :elementy przyrody ożywionej (zw.biotycznymi)i
nieożywionej(zw.abiotycznymi)

3. Uświadomienie uczniom, że wszystkie te elementy tworzą sfery ziemi
4. Pokaz foliogramu przedstawiającego sfery ziemi.
5. Próba określenia poszczególnych sfer ziemi-podanie definicji poszczególnych

sfer(odszukanie w podręczniku lub w słowniku).
6. Uświadomienie uczniom, że sfery ziemskie do tej pory nie są do końca zbadane i

odkryte i że wiele dziedzin naukowych zajmuje się badaniem sfer(pokaz foliogramu
przedstawiającego nauki, które zajmują się badaniem poszczególnych sfer)

7. praca w grupach: każda grupa otrzymuje karty pracy. Zadaniem grup jest uzupełnienie
kart oraz przygotowanie informacji na temat wzajemnego oddziaływania sfer na
siebie-przykłady. (załącznik nr 1)

       Grupa I-     biosfera
        Grupa II-  atmosfera
        Grupa III- litosfera
        Grupa IV- hydrosfera
        Grupa V -pedosfera
8. Sprawozdawcy prezentują efekty pracy grupy.
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Faza podsumowująca
1. podsumowanie i utrwalenie wiadomości.
2. pokaz krajobrazów i omówienie oddziaływania na siebie i przenikania się sfer

Ziemi
3. zadanie pracy domowej: zadanie 2 strona 25(podręcznik)

ZAŁĄCZNIK NR 1
grupa I        BIOSFERA

1. Wymień elementy biosfery..................................................................................
2. Które elementy środowiska geograficznego mają wpływ na
                                                      Biosferę

       ......................................            .......................................         ...................................
......................................            .......................................         ...................................

3. Wpisz poniżej przykłady oddziaływania sfer Ziemi
                                                     Atmosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................
BIOSFERA                           litosfera  ....................................................................................
                                                             ................................................................................
                                              hydrosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................
grupa I I      ATMOSFERA

1.Wymień elementy atmosfery.....................................................................................
             2.Które elementy środowiska geograficznego mają wpływ na:
                                                                   atmosferę

......................................            .......................................         ...................................

......................................            .......................................         ...................................

3.Wpisz poniżej przykłady oddziaływania sfer Ziemi
                                             Biosfera ...................................................................................
                                                          ....................................................................................
ATMOSFERA                       litosfera  ....................................................................................
                                                             ................................................................................
                                               hydrosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................
grupa III

                                                      LITOSFERA
1.Wymień elementy litosfery................................................................................

      2.Które elementy środowiska geograficznego mają wpływ na:
                                                                  Litosfera
......................................            .......................................         ...................................

......................................            .......................................         ...................................
       3.Wpisz poniżej przykłady oddziaływania sfer Ziemi
                                               Atmosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................

LITOSFERA                           biosfera  ....................................................................................
                                                             ................................................................................

                                              hydrosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................
grupa IV
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                                                      HYDROSFERA
1.Wymień elementy hydrosfery.................................................................................

 2.Które elementy środowiska geograficznego mają wpływ na:

                                         hydrosferę
  ......................................            .......................................         ...................................

......................................            .......................................         ...................................
 3.Wpisz poniżej przykłady oddziaływania sfer Ziemi
                                 Atmosfera ................................................................................

                                                             ...................................................................................
HYDROSFERA                    litosfera  ....................................................................................
                                                             ................................................................................
                                              biosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................
                                                             grupa V

                                                      PEDOSFERA
1.Wymień elementy pedosfery...................................................................................

             2.Które elementy środowiska geograficznego mają wpływ na
                                                               Pedosferę
 ......................................            .......................................         ...................................

......................................            .......................................         ...................................
3.Wpisz poniżej przykłady oddziaływania sfer Ziemi

                                              biosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................
PEDOSFERA                         litosfera  ....................................................................................
                                                             ................................................................................
                                              hydrosfera ................................................................................
                                                             ...................................................................................


