
Scenariusz lekcji geografii w klasie I gimnazjum 

 
Temat: Czytanie mapy i planu. 
 
Program planu ZS1 26/2009 Puls Ziemi 
 
Cele szczegółowe  

- uczeń zna: termin mapa plan, siatka kartograficzna, siatka geograficzna, siatka 

kwadratów 
 - uczeń wyjaśnia: 

 różnice pomiędzy siatką geograficzna a kartograficzna 
 różnice pomiędzy planem i mapą 

- uczeń potrafi:  
odczytywać informacje z planu i mapy,  

opracowuje trasę wycieczki korzystając z planu i mapy 

podaje odległości rzeczywiste podanej trasy 
podaje informacje jakie można odczytać z mapy posługując się legendą 

 
Metody: praca z mapą i planem 
Praca w grupach , prezentacje liderów grup 
Środki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, arkusz papieru, mapki ksero, plan ksero. 

 
 

Przebieg lekcji 
 
Część wstępna:  

 sprawdzenie obecności  
 zapisanie tematu na tablicy  

 powtórzenie terminów dotyczących lekcji 

 podział uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje kartę pracy i losuje zestawy A, B, C. 
Wyznaczenie liderów w grupie. 

 
Część zasadnicza:  

 uczniowie korzystając z mapy ksero i planu ksero wykonują polecenia zawarte w kartach 

pracy oraz w zestawach A, B, C. 
 nauczyciel kontroluje prace zespołów pomaga i wyjaśnia wątpliwości. 

 
Część podsumowująca:  

 po upływie wyznaczonego czasu liderzy grup prezentują wyniki pracy swojej grupy 
 nauczyciel ocenia wystąpienia uczniów i pracę grupy 
 następnie wraz z uczniami podsumowują lekcje powtarzając terminy związane z tematem 

lekcji 
 nauczyciel podaje informacje zadania domowego do zeszyt: przygotuję się do testu 

pisemnego z działu 1-wszego, podręcznik strona od 9 do 36. 
 

Treści i cele zgodne z podstawą programową: 
  
Uczeń:  

 rozwija spostrzegawczość podczas pracy z mapą planem 
 wyszukuje potrzebne informacje na mapie i planie w oparciu o legendę 
 opracowuje trasy wycieczki na mapach turystycznych na mapach samochodowych 
 dobiera odpowiednia mapę w celu uzyskania odpowiednich informacji 

 
Treści i cele zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych: 

 
I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur w zakresie przedmiotów matematyczno 
przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. 
 

Uczeń: 
1) Stosuje terminy i pojęcia matematyczno- przyrodnicze: 
a) czyta ze zrozumieniem teksty w których występują terminy i pojęcia matematyczno 

przyrodnicze 
2) wykonuje obliczania w różnych sytuacjach praktycznych 
a) stosuje w praktyce działań 



d) posługuje się jednostkami miar 

 
II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
 
Uczeń: 

1) odczytuje informacje przedstawione w formie mapy planu 
2) operuje informacja 
a) selekcjonuje informacje 


