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I. Wprowadzenie 
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II. Wybrane sposoby realizacji zajęć w terenie 

Współpraca merytoryczna – mgr Mateusz Gutowski – ZOD Piła UAM Poznań 



Zajęcie terenowe w podstawie programowej 

I. Mapa Polski (V) 
 Czyta treść mapy najbliższego otoczenia szkoły, odnosząc je 

do elementów środowiska geograficznego obserwowanych w 
terenie. 

 
II. Krajobrazy Polski (V) 
 Podczas zajęć realizowanych w terenie dokonuje oceny 

krajobrazu najbliższego otoczenia szkoły pod względem jego 
piękna, a także ładu i estetyki zagospodarowania. 

 
V. Ruchy Ziemi (VI) 
  Wskazuje w terenie miejsca wschodu i zachodu Słońca w 

 różnych porach roku oraz dokonuje pomiaru jego wysokości 

 



Zajęcie terenowe w podstawie programowej 

VI. Współrzędne geograficzne (VI) 
 Wyznacza w terenie współrzędne dowolnych punktów. 

 

XII. Własny region (VII) 
 Na podstawie dostępnych źródeł informacji, w tym własnych 

obserwacji terenowych, projektuje trasę wycieczki krajoznawczej 
po własnym regionie. 

 Wykazuje zależności miedzy elementami środowiska geograficznego 
na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w 
wybranym miejscu własnego regionu. 

 

XIII.„Mała Ojczyzna” (VII) 
  Rozpoznaje w terenie główne obiekty decydujące o atrakcyjności 

 „małej ojczyzny”. 
     Projektuje na podstawie własnych obserwacji terenowych, 

 działania służące zachowaniu walorów środowiska geograficznego 
 (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawie warunków życia  
 lokalnej społeczności 

 



GIS – narzędzie do poznawania najbliższej okolicy 

Zatem MAPA okolic szkoły 



Narzędzia geoinformacyjne GIS 



GEOINFORMACJA –krótkie wprowadzenie  

 Informacja geograficzna – o obiektach i 

zjawiskach odniesionych do powierzchni 

ziemi (przypisana do konkretnego 

miejsca) 

 

 Uzyskujemy ją na podstawie analiz 

danych przestrzennych 

 

 Dane te analizujemy z wykorzystaniem 

narzędzi GIS (ang. Geographical 

Information System, pol. System 

Informacji Geograficznej)  

 

 

 



Dane przestrzenne 

niektóre źródła pozyskiwania danych przestrzennych 

- pomiary terenowe,  

- skaning naziemny 

zdjęcia lotnicze 

obrazy satelitarne 



Dane przestrzenne 

Kształt i położenie (dane geometryczne) Cechy – atrybuty (dane opisowe)  

służą opisywaniu obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej   

 



Położenie obiektów  

http://geoportal.gov.pl/


Obiekty mogą być przedstawiane jako 

Punkty 

Linie 

Poligony (wieloboki) 



Dane przestrzenne analizujemy, aby uzyskać konkretną 
informację 

PARK MIEJSKI W PILE 

1. Co znajduje się w danym miejscu? 

2. Jakie są cechy obiektu? 

3. Gdzie znajduje się dany obiekt? 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/


 

3. Gdzie spełnione są zadane warunki?  

Fragment mapy z zaznaczonymi pomnikami przyrody 



4. Zidentyfikowanie obiektów (pomników przyrody) – współrzędne 

geograficzne. 

5. Wytyczenie trasy wycieczki – określenie odległości. 



Informacje przestrzenne prezentowane są na mapie 

Mapę tworzymy z warstw tematycznych (informacyjnych)  



Warsztaty dla uczniów - pozyskiwanie danych w terenie 

Praca z odbiornikiem GPS 



Rozpoznawanie obiektów 

Warsztaty dla uczniów - pozyskiwanie danych w terenie 



karta pracy + pomoce dydaktyczne 

 

np. klucze, przewodniki do 

rozpoznawania gatunków 

Warsztaty dla uczniów - praca z oprogramowaniem 



Warsztaty dla uczniów - praca z oprogramowaniem 

Zgrywanie zebranych danych do 

komputera 

 

 

 

 

Tworzenie własnych warstw 

informacyjnych (tematycznych) i baz 

danych przestrzennych 



Analiza i interpretacja danych  

Wizualizacja wyników na mapach 

Warsztaty dla uczniów - praca z oprogramowaniem 



Przykłady tematów zajęć 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna 

Inwentaryzacja drzew o wymiarach pomnikowych w parku/lesie 

Walory przyrodnicze mojej okolicy 

Moja okolica dawniej i dziś (wybrane obiekty na mapach przedwojennych, 

powojennych i ortofotomapach) 



Korzyści dla uczniów  

Atrakcyjne i interdyscyplinarne zajęcia 

 

Poznaje obiekty i zjawiska przyrodnicze w bezpośredni 

sposób! 

 

Poznaje nowe i przydatne narzędzia informatyczne 

 

Uczy się rozwiązywać problemy środowiskowe, 

gospodarcze, społeczne 

 

Rozwija swoje umiejętności w środowisku GIS na 

zajęciach dodatkowych i w domu 



Korzyści dla nauczycieli  

 
Jest dla ucznia partnerem – posługuje się nowoczesnymi 

narzędziami 
 

Wykorzystuje ogromne zasoby informacji zgromadzone w sieci 
 

Uczy krytycznego podejścia do informacji 
 

Wykorzystuje narzędzia GIS w ćwiczeniu umiejętności czytania 
mapy i analizy danych na niej zapisanych 

 
Aspekt ekonomiczny! 

 

„cyfrowy tubylec”   „cyfrowy imigrant” 



Oprogramowanie GIS 

QGIS (darmowy!) 

 

 
 

ESRI ArcGIS (płatna licencja) 

Poradnik GIS 

http://edugis.pl/pl/dla-nauczyciela/poradnik


III. Kontemplacja na lekcji geografii jako refleksja nad 
relacjami przyroda – człowiek 



Czy kontemplacja w nauczaniu może być 

„dobrym początkiem? 

 

„Gdy zaczynamy myśleć, gdy chcemy się 
oświecić, staramy się nad wszystko wziąć 

dobre początki, bo od tych prawość 
naszego rozumu i całe nasze 

sprawowanie zawiśnie.” 
Stanisław Staszic 



Czy takie „poznawanie” ma rację bytu w 

szkole? 

 

… „poznawać to o wiele bardziej kontemplować 
niż rozumować i rachować oraz,  

że działać to raczej kochać i służyć niż wytwarzać  

i konsumować” 
Stefan Świeżawski 

 

Zatem 



Kontemplacja jest dziedziną ludzkiej aktywności, 
która mogłaby przywrócić człowiekowi 
równowagę, zachwianą przez jednostronny 
rozwój cywilizacji 

 

Kontemplacja uśmierza niepokój, zaprowadza 
wewnętrzny ład i ciszę, daje swobodne, 
proste, przenikliwe wejrzenie. 

Wg T. Camelot’a, J. Mennessier’a 

Co o tym 
sądzisz? 



A może w szkole – na lekcji? 

Czy rozwijanie zdolności kontemplacji 
naturalnej, można stosować na lekcji?  

Tak, poprzez całościowy ogląd 
rzeczywistości, zadumę nad nią  

i kształtowaniem osobistego 
stosunku uczuciowego 



Przeszłość i współczesność polskiej edukacji. 

Czy widzisz podobieństwa? 

 

„W edukacji najpierw serce ma być kształtowane, dalej 
potrzebne i pożyteczne nauki pobierane, dopiero na 
końcu przyjemne i zabawne wiadomości powinny być 
szukane; zdaje mi się, że my serce zaniedbaliśmy 
zupełnie; nienawidząc pracy, pożyteczne nauki znamy 
bardzo mało; stąd wielka próżność nudzi nas i 
zabawy szukać każe. Tak czuć i myśleć nieumiejące 
dziecię – sięga cacka”. 

Stanisław Staszic 



Może spróbujesz? 



7 KROKÓW DO KONTEMPLACJI 
  
1. Poszukaj spokojnego miejsca i dogodnej pory. Przewietrz pokój i 

zadbaj o miłą atmosferę.  
2. Usiądź wygodnie na 15–20 minut, przyjmij stabilną postawę, 

wyprostuj plecy i rozluźnij się.  
3. Skup się na oddechu. Liczy się tylko ten jeden oddech, jeden jedyny w 

twoim życiu, wdech i wydech. Poczuj, jak przychodzi i odchodzi. Poza 
tym nic nie jest ważne.  

4. Twoje myśli i emocje, wspomnienia i pragnienia niech płyną jak 
chmury po niebie. Nie odpędzaj ich i nie zatrzymuj. Nie oceniaj.  

5. Za każdym razem, kiedy zboczysz z obranej drogi, wróć od razu do 
oddechu.  

6. Spróbuj wykonać to ćwiczenie także w ciągu dnia, gdy np. gdzieś 
czekasz, lub w nocy, gdy nie możesz zasnąć.  

7. Ćwicz – najlepiej zawsze o tej samej porze – regularnie, codziennie, 
cierpliwie i bez wysiłku. Ćwiczenie to zmieni twoje życie. 

 



Inspiracje 

 obraz  

i dźwięk 

muzyka 

słowo 

film 

obraz i dźwięk 

słowo 

film film 

Norwegia.pps
Norwegia.pps
Norwegia.pps
http://www.youtube.com/watch?v=MZiAXUGE1cU
http://www.youtube.com/watch?v=lRSybT2XncE
Norwegia.pps
Norwegia.pps
pojutrze - prezentacja maturalna.mp4
Holiday in Poland - 4K.mp4
Holiday in Poland - 4K.mp4


Tereny pustynne - kontemplacja 

… „szliśmy stokami pochyłych pagórków. Ziemia 
była piaszczysta, ale pokryta zupełnie warstwą 
krzemieni, błyszczących i czarnych. (…) Zostaliśmy 
rzuceni w świat minerałów,  uwięzieni w 
krajobrazie z żelaza (…) Po pięciu godzinach 
marszu krajobraz się zmienia. Rzeka piasku 
wydaje się płynąć doliną… 

Antoine de Saint-Exupery Terre des Hommes 



A w klasie była cisza?... 

O czym to świadczy? 

 

 

 

 

 

 

 

O wywołaniu efektu zadumy, a zaduma to 
pierwszy krok do mądrości, która jest nie 

mniej, a może nawet bardziej potrzebna, niż 
wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywne, 

aczkolwiek trzy ostatnie są niezbędnym 
elementem edukacji. 



Czym dla Ciebie jest kontemplacja? 

? 

? 

? 

? 



IV. Lapbook jako innowacyjne portfolio wiedzy 
geograficznej 





Czym jest lapbook? 

To rodzaj portfolio będący spersonalizowaną książką 

utworzoną przez ucznia służącą porządkowaniu, 

systematyzowaniu i strukturyzowaniu zdobytej wiedzy. 

Ciągłemu jej uzupełnianiu i weryfikowaniu, 
 

 

„Tworzymy coś w rodzaju książek tematycznych, ale w odróżnieniu od wiedzy 

szkolnej, rozbitej na przedmioty, jest to nauka o rzeczach, zjawiskach, w ujęciu 

przekrojowym i interdyscyplinarnym. Temat może zostać potraktowany w sposób jak 

najbardziej wyczerpujący. W każdym momencie można wrócić i uzupełnić nasz 

katalog o nowe informacje, fakty, rysunki czy zdjęcia.“ 
Anna Kopeć 

Tu uważniej czytają, używają fiszek, notują, rysują, mają zgromadzony materiał, o 

który wcześniej prosił nauczyciel. Na lekcję przychodzą już solidnie przygotowani.  

A na lekcji to już „tańczą”. 
Iwona Peciak, gimnazjum 











Jak zrobić lapbook? 

 

 

 

 

Jaki zgromadzić materiały? 
 
‒ teczka manila; 
‒ kolorowe kartki; 
‒ klej; 
‒ nożyczki 

 
 

https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/


DZIAŁAMY 



V. Ewaluacja realizacji podstawy programowej 





Działamy - warsztat 

 

Sposoby ewaluacji osiąganych efektów 





Dziękuję za aktywny udział 


