
Jagoda Dobrodziej-Zaręba 

 

Scenariusz lekcji  

Geografia rozszerzona 

Klasa I 

 

 

Temat: Ruchy masowe. 

 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

Hasło programowe: Procesy egzogeniczne 

Cel główny: 

Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi. Rozszerzenie 

wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów 

zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i 

globalnej. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• wyjaśnia czym są ruchy masowe, 

• wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy 

masowe,  

• podaje sposoby zapobiegania ruchom masowym oraz minimalizowania ich następstw,  

• dostrzega prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i procesów geologicznych na Ziemi, 

wykorzystując technologie geoinformacyjne; 

 

Metody: 

- pogadanka,  

- prezentacja, 

- burza mózgów, 

- film, 

- praca z wykorzystaniem aplikacji quizizz. 

Formy pracy: 

- zbiorowa (z całą klasą),  

- indywidualna. 

 

Środki dydaktyczne:  

Podręcznik (s. 240-244), komputer, tablica multimedialna/projektor, film  „Kamienna lawina 

w Tatrach” (https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kamienna-lawina-w-tatrach-spadajace-

glazy-wielkosci-samochod,nId,5602003#crp_state=1). 

 



Przebieg lekcji 

1. Faza wprowadzająca: 

Sprawdź obecność, uruchom prezentację, przypomnij o czym była mowa na ostatniej lekcji 

geografii. Wyświetl temat i cele lekcji, poproś aby uczniowie zapisali w zeszycie temat lekcji.  

2. Faza realizacyjna: 

Zapytaj uczniów, czy każdy z nich wie czym jest grawitacja. Wprowadź pojęcie „ruchy 

masowe”. Przeprowadź burzę mózgów na temat przyczyn powstawania ruchów masowych. 

Zwróć uwagę na czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (antropogeniczne). Poproś 

uczniów o zanotowanie czynników wpływających na powstawanie ruchów masowych. 

Opierając się o zdjęcia oraz przykłady graficzne wymień, a następnie wyjaśnij rodzaje ruchów 

masowych. Po każdym przykładzie poproś, aby uczniowie postarali się wskazać prawidłową 

grafikę omawianego rodzaju ruchów masowych spośród wyświetlonych obrazów na slajdzie. 

Podczas omawiania rodzajów ruchów masowych zaprezentuj film klikając w link 

umieszczony na slajdzie.  

Przeprowadź pogadankę na temat ruchów masowych a ich zróżnicowaniu w różnych strefach 

klimatycznych. Następnie przejdź do omówienia jaki wpływ mają ruchy masowe na 

działalność człowieka, a także w jaki sposób można zapobiegać ruchom masowym lub 

minimalizować ich skutki.  

3. Faza podsumowująca 

Podsumuj najważniejsze zagadnienia lekcji, w tym celu przeprowadź quiz. Poproś, aby 

uczniowie skorzystali z urządzeń mobilnych (aplikacja quizizz; kod dostępu: 4132 5869). 

Po przeprowadzeniu quizu oceń trzy osoby, którym udało się zdobyć najlepsze wyniki, a 

także aktywność uczniów za dzisiejsze uczestnictwo w lekcji. 

 

Praca domowa:  

Zad. 2 i 4 str. 244 

Praca domowa dla chętnych:  

Zad. Z wykorzystaniem narzędzi GIS str. 243  

 

 


