Temat lekcji: Utrwalenie wiadomości – mapa polityczna Europy.
Autor: Marek Kłodnicki
Cele lekcji:
Poziom wiadomości:
Uczeń wie:
– zna terminy: państwo, terytorium lądowe.
– zna położenie Polski, państw w Europie i ich terytoriów zależnych,
– zna sąsiadów Polski.
Poziom umiejętności:
Uczeń rozumie:
– najważniejsze konsekwencje przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne położenia państw,
– polityczne podstawy wyznaczenia współczesnych granic państw po 1945 r.
Uczeń potrafi:
– scharakteryzować położenie Polski w Europie na podstawie map tematycznych,
– wymienić wszystkie państwa Europy.
Środki dydaktyczne: atlas geograficzny Świata i Europy, mapa polityczna Europy, darmowy
program komputerowy Seterra ( to geograficzna gra edukacyjna powstała na Uniwersytecie w
Uppsali w Szwecji, również w języku polskim, pomagającą i ucząca o krajach, stolicach, oceanach,
flagach i miastach w Afryce, Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji i Australii
używając ćwiczeń z mapami konturowymi z wykorzystaniem komputera z tablicą
multimedialną/dotykową).
Metody pracy: praca z atlasem, podręcznikiem, mapą konturową, komputerem, dyskusja.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Czas pracy: 45 minut.
Przebieg lekcji:
Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjno - porządkowe.
2. Podanie tematu lekcji, objaśnienie celu lekcji.
Faza realizacyjna:
1. Uczniowie wskazują Polskę na mapie politycznej Europy, określają położenie geograficzne i
geopolityczne państw na kontynencie, podają ogólnie pozytywne i negatywne skutki ich położenia.
2. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia: państwo, terytorium lądowe, wody terytorialne.
3. Uczniowie określają obszar Polski, jego kształt i historyczne zmiany.
4. Uczniowie rozwiązują test multimedialny (Quiz) dotyczącego podziału politycznego Europy
(czas 20-30 min): wskazują na komputerze lub dotykowo na tablicy obszary państw, których nazwy
pojawiają się. Mierzony jest czas i poprawność odpowiedzi, a w konsekwencji po zaznaczeniu
wszystkich państw uczeń otrzymuje wynik procentowy oraz może wpisać do rankingu swoich
wyników własne rozpoznawalne inicjały. Uczniowie mogą rozwiązywać test w parach lub
samodzielnie. (Uczniowie mogą poprawiać swoje wyniki w rankingu na innych lekcjach bądź
kółku).

Okno główne programu Seterra.

Okno ćwiczeniowe – państwa Europy.

Faza podsumowująca:
- zebranie i omówienie uzyskanych wyników,
- wskazanie osób, które uzyskały najlepsze wyniki, ocena uczniów,
- omówienie trudności w odnalezieniu niektórych państw,
Zadanie domowe:
–
Wejdź na podstronę Internetową: https://online.seterra.com/en/vgp/3007 w języku angielskim
dotyczącą podziału politycznego Europy i rozwiąż test (Quiz).
/wskazanie uczniom konieczności przypomnienia brzmienia nazw państw w języku angielskim/

