
TEMAT LEKCJI: Krajobrazy Polski. 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 

Uczeń charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżynny j, nizinny, 

pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie. 

CELE OPERACYJNE: 

Uczeń - wymienia główne krainy geograficzne Polski; 

 - wskazuje na mapie pas pobrzeży, obszar pojezierzy, pas wyżyn nizin i gór; 

 - Objaśnia przyczyny piętrowego występowania roślinności na obszarze górskim; 

 -Wymienia główne ośrodki przemysłowe Polski; 

 -Wskazuje na mapie główne tereny rolnicze; 

 -Wymienia główne ośrodki wielkomiejskie; 

 -Charakteryzuje i rozpoznaje krajobraz wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy. 

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczeń:- dostrzega zróżnicowanie krajobrazów polski; 

 -potrafi czytać z mapy hipsometrycznej; 

 -poszerza wiedzę na temat walorów turystycznych swojego kraju; 

 -wyszukuje informacje w Internecie. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ : 

ZAPOZNANIE Z CELEM LEKCJI (CEL LEKCJI W JĘZYKU UCZNIA) 

Góry, wyżyny, niziny i wybrzeże to krainy geograficzne Polski  

Jakie są ich charakterystyczne cechy? Gdzie znajdują się na mapie?  

Po czym rozpoznajemy krajobraz górski, wyżynny, nizinny, nadmorski ?   

 

Uzasadnienie celowości sytuacji: Ukierunkowanie myślenia i działania uczni6w na cel 

główny.  

1. Rozmowa dydaktyczna.  

2. Prezentacja multimedialna. 

3. Dobieranie podpisów do poszczególnych krain geograficznych .  

4. Układanie puzzli „Mapa Polski” 



5. Praca z podręcznikiem (praca w grupach). 

6. Wzajemne odpytywanie się (podsumowanie) Uczniowie podsumowują informacje o 

najważniejszych krainach geograficznych Polski. 

7. Ocenianie. 

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

• Mapa hipsometryczna Polski. 

• Prezentacja multimedialna. 

• Galeria zdjęć „Od gór do morza”. 

• Tablica interaktywna. 

METODY NAUCZANIA: 

• Pogadanka 

• Pokaz 

• Metoda zajęć praktycznych 

FORMY PRACY: 

• System klasowo-lekcyjny 

• Praca indywidualna 

• Praca w grupach 

• Praca zbiorowa 

PRACA DOMOWA: 

1. Wyszukaj i zapisz: 

a) 3 największe jeziora Polski, 

b) 3 najgłębsze jeziora Polski, 

c) 3 najdłuższe rzeki, 

d) 2 najwyższe szczyty górskie. 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW MULTIMEDIALNYCH: 

• Prezentacja multimedialna ”Krajobrazy Polski” 

• Galeria zdjęć „Od gór do morza”. 

Materiał edukacyjny: prezentacja- G.Sztefka, zdjęcia G.Sztefka, WIKIPEDIA 

Oraz materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla 

nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 



 

 

 

 

 

 

 


