
Temat scenariusza: Poznajemy pustynie lodowe – Antarktyda i Arktyka. 

1 godz. lekcyjna, przyroda w kl 6. 

Cele lekcji: 

 Wiadomości – uczeń: 

 określi położenie geograficzne pustyń lodowych 

 pokazuje na mapie Antarktydę i Arktykę, 

 opisuje warunki klimatyczne Antarktydy i Arktyki,  

 omawia przystosowanie zwierząt do życia w klimacie polarnym. 

Umiejętności – uczeń: 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego Antarktyda i Arktyka nazywane są pustyniami 

lodowymi,  

 potrafi wyjaśnić, na czym polega zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej,  

 analizuje wykres danych klimatycznych,  

 potrafi porównać Antarktydę i Arktykę, 

 korzysta z atlasu, podręcznika, map. 

Postawy - uczeń: 
 jest odpowiedzialny za pracę grupy,  

 jest ciekawy świata,  
 szanuje materiały dydaktyczne,  
 współpracuje w grupie.  

 

Metody pracy:  

pogadanka, praca z podręcznikiem praca z mapą, praca z ćwiczeniami, dyskusja, cicha 

dyskusja. 

Formy pracy:  

 indywidualna, grupowa. 

Środki dydaktyczne: 

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, mapa świata, atlasy geograficzne, karteczki z mapą świata. 

 

Przebieg lekcji: 

 

FAZA WPROWADZAJĄCA 
1.Sprawy organizacyjno porządkowe 
2.Nauczyciel zapisuje temat na tablicy. Wyjaśnia sposób pracy na lekcji oraz kryteria 

oceniania 
3.Dzieli klasę na 3 grupy. Którym rozdaje karteczki z mapą świata oraz wyznacza 
zadania z zeszytu ćwiczeń do wykonania przez każdą grupę. Na wykonanie zadań każda 

grupa ma 20 minut. Uczniowie mogą korzystać z podręczników i atlasów.  
 

FAZA REALIZACYJNA 
Uczniowie analizują przydzielone im zadania. Rozdzielają pracę w grupie. Dyskutują. 

Nauczyciel jest obserwatorem, słuchaczem. Służy pomocą w razie potrzeby. 

Wszystkie grupy mają do wykonania po 4 zadania. Pierwsze dwa zadania są takie same 

dla wszystkich grup. W pierwszym zadaniu każda grupa na otrzymanych karteczkach 



z mapą świata zakreskowuje lub zamalowuje strefę pustyń lodowych oraz  wskazuje 

strzałkami: Antarktydę, Grenlandię, Svalbard oraz Arktykę i wpisuje nazwy obok 

strzałek. Drugie zadanie dla wszystkich grup dotyczy obliczenia i podania w 

kilometrach odległości jaka dzieli oba bieguny w linii prostej. 

Pozostałe zadania są rożne dla wszystkich grup. 

Grupa I 

W zadaniu trzecim ma wyjaśnić, na czym polega zjawisko dnia polarnego i nocy 

polarnej oraz napisać, który ruch Ziemi powoduje powstanie tego zjawiska. 

W zadaniu czwartym grupa ma określić kiedy na biegunach trwa dzień polarny, a 

kiedy noc polarna i narysować odpowiednie symbole w pustych kratkach. 

 

Grupa II 

W zadaniu trzecim ma opisać, w jaki sposób zwierzęta żyjące w strefie pustyń 

lodowych przystosowały się do niskich temperatur. 

W zadaniu czwartym ma rozpoznać i podpisać nazwy ptaków oraz wpisać numery 

cech charakteryzujących te ptaki. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                            ………………………………………………………….. 

1. Bardzo dobrze pływają , nie fruwają. 

2. Maja gęste czarno-białe upierzenie. 

http://ornitofrenia.pl/wp-content/uploads/2013/11/4-2.jpg


3. Pożywienie łowią dużym dziobem. 

4. Są to duże ptaki o białym upierzeniu. 

5. Pod skórą maja grubą warstwę tłuszczu. 

6. Rozpiętość ich skrzydeł może osiągać ponad 3 m. 

7. Latają nad wodami lub pływają. 

8. Palce kończyn tylnych spięte są błonami. 

9. Krótkie skrzydła pełnią rolę płetw. 

10.Odżywiają się rybami i mięczakami. 

11.Na ladzie poruszają się powoli i niezdarnie. 

12.Żyją w dużych grupach. 

13.Złożone jajo samica wysiaduje na zmianę z samcem. 

14.Złożone jajo samica umieszcza między nogami i ogrzewa. 

 

Grupa III 

W zadaniu trzecim ma rozwiązać rebus oraz napisać co wchodzi w skład terminu 

będącego rozwiązaniem. 

 
W zadaniu czwartym ma wypisać podobieństwa i różnice pomiędzy Antarktydą i 

Arktyką biorąc pod uwagę to, gdzie leżą, jak wyglądają, jak są wykorzystywane przez 

ludzi. 

 

Liderzy grup odczytują wypełnione karteczki z mapą świata i rozwiązane ćwiczenia. 

Nauczyciel i uczniowie kontrolują wypowiedzi, a w razie potrzeby poprawiają błędy i 

uzupełniają je. Nauczyciel przyznaje punkty.  

 

FAZA PODSUMOWUJĄCA 
1.Nauczyciel podlicza uzyskane punkty przez poszczególne grupy 

( za każde zadanie 1 pkt. Za 4 pkt. ocena b.dobra, za 3 pkt. ocena dobra, za 2 pkt. 

ocena dostateczna i za 1 pkt. ocena dopuszczająca) 

2. Nauczyciel ocenia pracę poszczególnych grup i wystawia oceny za pracę stosownie do 

uzyskanych punktów. 

3.Podanie pracy domowej 

Uzupełnić pozostałe ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

 


