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relacjami przyroda – człowiek

IV. Lapbook jako innowacyjne portfolio wiedzy 
geograficznej

V. Ewaluacja realizacji podstawy programowej



I. Wprowadzenie



Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla

szkoły policealnej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe



Preambuła podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej

PODSTAWA PROGRAMOWA



VI. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju 
umiejętności;

VII. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji 
do nauki;

VIII. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz 
kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób 
bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumied świat;

IX. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji 
i określaniu drogi dalszej edukacji;

V. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 
rozumowania, argumentowania i wnioskowania;



XI. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, 
aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za 
zbiorowośd;

XII. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia 
opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu 
pracy;

X. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie 
wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej 
ciekawości poznawczej;

XIII. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.



Rozwijane umiejętności 
I. Sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 

nowożytnych;

II. Sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 
kształcenie myślenia matematycznego;

III. Poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie 
informacji z różnych źródeł;

IV. Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 
programowanie;

V. Rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik 
mediacyjnych;

VI. Praca w zespole i społeczna aktywnośd;

VII. Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.



CELE 
OGÓLNE 

(13)

KSZTAŁTOWANE 
UMIEJĘTNOŚCI (7)

ZADANIA 
SZKOŁY



1. Kształtowanie komunikowania się w języku polskim na każdym 
przedmiocie

2. Kształtowanie porozumiewania się w językach obcych 
nowożytnych.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

4. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia. 

5. Edukacja zdrowotna. 

6. Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych 
i społecznych

7. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia 
i zawodu. 

8. Stosowanie metody projektu edukacyjnego



Nowa podstawa – nowe treści związane 

z praktycznością realizowanych treści na geografii

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Treści nauczania – wymagania szczegółowe



Korelacje zapisów

Cele ogólne

Kompetencje 
kluczowe

Wymagania

ogólne

Wymagania

szczegółowe

Zadania 
nauczyciela



PRAKTYCZNOŚĆ

PASJA POZNAWCZA
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Praktycznym zadaniem 
geografii jest (...) dad uczącemu 
się ogólne narzędzie (...), to 
znaczy rozwinąd jego władze 
umysłowe rozumowaniem, a 
władze zmysłowe obserwacją. 

(W. Nałkowski, 1925)



• zapisy celów ogólnych znacząco doprecyzowano 
i uporządkowano zgodnie z tradycyjnym podziałem 
celów (wiedza, umiejętności, postawy); 

• bardziej klarownie i szerzej zostały sformułowane cele 
w zakresie kształtowanych postaw; 

• zostały także doprecyzowane i uzupełnione cele 
ogólne w zakresie wiedzy i umiejętności, odnoszące się 
do relacji między elementami środowiska 
geograficznego, a szczególnie relacji przyroda –
człowiek. 

Filozofia zmiany 

Cele ogólne – zmiana treści i formy zapisu: 



Wybrane cele ogólne (w nowym ujęciu) 

I. Wiedza geograficzna: 

• Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą 
społeczno-ekonomiczną i humanistyczną poprzez 
ukazywanie relacji przyroda – człowiek. 

• Poznanie głównych cech środowiska 
geograficznego Polski, własnego regionu oraz 
najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”, a także 
wybranych krajów i regionów Europy oraz świata. 

Filozofia zmiany

Cele ogólne – zmiana treści i formy zapisu: 



Wybrane cele ogólne (w nowym ujęciu) 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 

w praktyce: 

• Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, 
analizowanie pozyskanych danych i 
formułowanie wniosków na ich podstawie. 

• Interpretowanie map różnej treści. 

Filozofia zmiany

Cele ogólne – zmiana treści i formy zapisu: 
-



Wybrane cele ogólne (w nowym ujęciu) 

III. Kształtowanie postaw: 

• Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad 
pięknem i harmonią świata przyrody oraz 
dziedzictwem kulturowym ludzkości. 

• Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za 
stan środowiska geograficznego, kształtowanie 
ładu przestrzennego oraz rozwoju „małej 
ojczyzny”, własnego regionu i Polski. 

Filozofia zmiany

Cele ogólne – zmiana treści i formy zapisu: 



• inny – mniejszy zakres treści (przykład geografii fizycznej); 
• zmiana formy zapisu: treści i wymagania; 
• realizacja zaplanowanych wymagao – 80% limitu godzin 

(wyjątek kl. VII); 
• ruchy Ziemi i określenie współrzędnych geograficznych –

początek kl. VI; ( pp – p. V i VI), brak wymagania dotyczącego 
obliczeo (różnica czasu słonecznego, wysokośd Słooca); 

• geografia Europy, sąsiedzi Polski , regionalna świata – wybrane 
przykłady, a nie poznawanie kontynentów; 

• kryteria doboru regionów, problemów – poznanie podstaw 
geografii ogólnej na wybranych przykładach; 

• koniecznośd tzw. transferu wiedzy (odniesieo do innych 
miejsc, aby uniknąd stygmatyzacji i stereotypizacji miejsc 
i zjawisk); 

Filozofia zmiany
Wymagania szczegółowe – zmiany: 



Wymagania szczegółowe: 
• geografia Polski – wiele zagadnieo „na tle 

Europy”. Dlaczego?
– wiele procesów nie zamyka się w ramach granic 

administracyjnych naszego kraju; 
– powiązania Polski z UE, wpływ otoczenia 

międzynarodowego uzasadnia potrzebę europejskiego 
kontekstu; 

– znaczenie poznawcze i kształcące takiego podejścia; 
– takie ujęcie ma także na celu uzupełnienie wiedzy o 

Europie w tzw. okresie przejściowym (na przyrodzie 
w 6-klasowej szkole podstawowej uczniowie poznają 
tylko wybrane krajobrazy Europy); 

Filozofia zmiany 
Wymagania szczegółowe – uzasadnienie zmian 



• współrzędne geograficzne w tzw. okresie przejściowym 
także w VII klasie (uczniowie w trakcie lekcji przyrody 

w 6-klasowej szkole podstawowej mogli nie kształtowad 
tych umiejętności) 

Uczeo: 

• odczytuje szerokośd i długośd geograficzną wybranych 
punktów na mapie Polski i Europy (IX – p.2 ); 

• na podstawie podanych współrzędnych geograficznych 
wskazuje skrajne punkty Polski i Europy oraz wyjaśnia 
konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej 
ich obszarów (  IX – p3 ). 

Filozofia zmiany 
Wymagania szczegółowe – uzasadnienie zmian 



•  konstruowanie wiedzy, a nie transmisja wiedzy; 
•  traktowanie mapy jako podstawowego źródła informacji i środka 

do kształcenia myślenia geograficznego; 
•  unikanie wprowadzania wątków pobocznych oraz stylu 

encyklopedyczno-schematycznego; 
•  zalecane wprowadzanie myślenia refleksyjnego i kontemplacji 

(dostrzeganie m.in. piękna i harmonii, brzydoty i chaosu); 
•  wzrost znaczenia zajęd w terenie; 
•  metody aktywizujące, metoda projektu, wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK); 
•  stosowanie strategii wyprzedzającej; 
•  większy zakres stosowania oceniania kształtującego; 
•  odejście od „uczenia pod egzaminy”. 

Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli 



Ważniejsze warunki sukcesu w realizacji nowej podstawy 
programowej: 

• Realizacja zakładanych osiągnięd ma odbywad się na etapie szkoły 
podstawowej nie poprzez przekaz abstrakcyjnej, uogólnionej 
wiedzy, ale w formie poznawania konkretnych przykładów, 
poglądowe studia przypadku oraz obserwacje w terenie. 

• Nowa jakośd związana jest także z dążeniem do lepszego 
wykorzystania walorów wychowawczych geografii poprzez 
położenie większego nacisku na kształtowanie postaw, rozwój 
zainteresowao geograficznych i pasji poznawczej u uczniów. 

• We wdrażaniu nowej podstawy niezmiernie ważne jest zrozumienie 
nowych idei i celów edukacji geograficznej oraz chęd ich wdrożenia 
do praktyki szkolnej przez kompetentnych nauczycieli, którzy 
podejmą się trudnego wyzwania zmiany roli, jakości i rangi 
kształcenia geograficznego. 

Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli 



II. Wybrane sposoby realizacji zajęd w terenie



Zajęcie terenowe w podstawie programowej

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

do elementów środowiska geograficznego obserwowanych 
w terenie.

II. Krajobrazy Polski (V)
 Podczas zajęd 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 Słooca 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



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) 



Narzędzia geoinformacyjne GIS



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  



Obiekty mogą być przedstawiane jako

Punkty

Linie

Poligony (wieloboki)



Położenie obiektów 

http://geoportal.gov.pl/






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/


4. Zidentyfikowanie obiektów (pomników przyrody) – współrzędne 

geograficzne.

5. Wytyczenie trasy wycieczki – określenie odległości.



Fragment ortofotomapy z zaznaczonymi pomnikami przyrody



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 dwiczeniu umiejętności czytania 
mapy i analizy danych na niej zapisanych

„cyfrowy tubylec” „cyfrowy imigrant”



Oprogramowanie GIS
QGIS 

(darmowy!)

ESRI ArcGIS (płatna licencja)

Poradnik GIS

Quantum GIS. 

Tworzenie 

i analiza map 

Bartłomiej

Iwańczak

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


QGIS (dawniej jako "Quantum GIS") – wieloplatformowe, 
wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne (GIS). 

QGIS umożliwia:
• zarządzanie danymi geograficznymi, 
• tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych
GPS, 

• wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. 

Funkcjonalnośd programu może byd rozszerzona poprzez 
wykorzystanie dodatkowych wtyczek np. Georeferencer, 
OpenLayers, GRASS (QGIS pełni rolę graficznego interfejsu 
użytkownika dla oprogramowania GRASS). 



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



Czy kontemplacja w nauczaniu może być 

„dobrym początkiem?

„Gdy zaczynamy myśled, gdy chcemy się 
oświecid, staramy się nad wszystko wziąd 

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

sprawowanie zawiśnie.”
Stanisław Staszic



Czy takie „poznawanie” ma rację bytu 

w szkole?

Kontemplacja – sposób aktywności poznawczej 
realizowany przez skupienie, pogrążenie się 

w myślach, zaduma, przyglądanie się czemuś,

rodzaj medytacji analitycznej.

Zatem



Kontemplacja jest dziedziną ludzkiej aktywności, 
która mogłaby przywrócid 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 stosowad na lekcji? 

Tak, poprzez całościowy ogląd 
rzeczywistości, zadumę nad nią 

i kształtowaniem osobistego 
stosunku uczuciowego



Może spróbujesz?



7 KROKÓW DO KONTEMPLACJI

1. Poszukaj spokojnego miejsca i dogodnej pory. Przewietrz pokój 
i zadbaj o miłą atmosferę. 

1. Usiądź wygodnie na 15–20 minut, przyjmij stabilną postawę, 
wyprostuj plecy i rozluźnij się. 

2. 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. 

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

2. Za każdym razem, kiedy zboczysz z obranej drogi, wród od razu do 
oddechu. 

3. Spróbuj wykonad to dwiczenie także w ciągu dnia, gdy np. gdzieś 
czekasz, lub w nocy, gdy nie możesz zasnąd. 

4. 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 płynąd 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 Koped

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 zrobid lapbook?

Jaki zgromadzid materiały?

‒ teczka manila;
‒ kolorowe kartki;
‒ klej;
‒ nożyczki

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


DZIAŁAMY



V. Ewaluacja realizacji podstawy programowej





Dziękuję za aktywny udział


