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Warstwy Ziemi i płyty tektoniczne
ZASADNICZE ELEMENTY LEKCJI

Wstęp

PODSTAWA PROGRAMOWA
GEOGRAFIA (KLASY V-VIII)

PUNKT WYJŚCIA

Nasza planeta podlega ciągłym przemianom, ale dochodzi do nich bardzo powoli. Zmiany pojawiające się w krajobrazie
lub oznaki zachodzącej erozji mogą nie być widoczne w perspektywie roku lub nawet na przestrzeni życia ludzkiego,
jednak współcześnie możemy znaleźć dowody na obecność tych procesów w przeszłości, co pomaga nam przewidywać
przyszłe wydarzenia. Głównym przedmiotem badań Zmieniającej się planety Ziemi jest identyfikacja procesów i struktur
geologicznych pomocnych dla wyjaśnienia historii Ziemi.

WSTĘP

III. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze
wyprawyklasie
geograficzne.
Przeczytaj
na głos Uczeń:
Wprowadzenie do Lekcji 1. Zachęć uczniów do zadawania pytań dotyczących tego, co usłyszeli.

Q 2) wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje ich położenie na globusie
mapie na tablicy lub poleć uczniom, aby zanotowali je w zeszytach przedmiotowych. Odnieś się do nich na końcu
Zapiszi pytania
świata oraz określa ich położenie względem równika i południka zerowego; lekcji lub w trakcie omawiania głównego zagadnienia.

Podstawa programowa

Q 3) wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych.
Wstęp do lekcji 1.: Co pewien czas pojawiają się informacje o katastrofalnych skutkach trzęsienia ziemi na świecie.
W Polsce także
odczuwalne
są wstrząsy,
nie są one tak silne jak te prezentowane w mediach. Dochodzi do nich
IV. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej,
sawanny
i stepu, pustyni
gorącejjednak
i lodowej,
głównie
na południu
naszego kraju na
górniczych. Jakie nasuwają ci się w związku z tym pytania?
tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość
a piętrowość
klimatyczno-roślinna
na obszarach
świecie. Uczeń:
Q 1) wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów;

Przykładowe pytania:
Q 3) przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach;

n Coklimatycznymi
powoduje, iże
ziemiacechami
się trzęsie?
Q 7) ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami
głównymi
krajobrazów.

Lekcja w zarysie

VII. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy;
główne cechy
środowiska
n Dlaczego
w Polsce
nigdy nie było bardzo silnych trzęsień ziemi?
przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie
się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii
krajach europejskich;
n Czywtrzęsienia
ziemi mogą być wywołane działalnością człowieka?
rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej. Uczeń:
Q 4) na przykładzie Islandii określa związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi.

XIV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny
„pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo-Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków
LEKCJA W ZARYSIE
przyrodniczych i społeczno-kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz
W tym module skupiono się na Ziemi i zmianach jej powierzchni spowodowanych przez erozję, wietrzenie, tektonikę
znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych
płyt i działania człowieka. Na początku Lekcji 1 uczniowie rysują dwukolumnową tabelę, w której zapisują to, co już
i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych. Uczeń:
wiedzą na temat wymienionych zagadnień oraz to, czego jeszcze chcieliby się dowiedzieć. Na zajęciach w klasie tworzą
Q 2) identyfikuje związki między przebiegiem granic płyt litosfery a występowaniem
rowów tektonicznych,
trzęsieńOmawiając
ziemi
trójwymiarowy
model wulkanów,
warstw Ziemi.
zmiany, jakim ulega skorupa ziemska, układają również mapkę z puzzli,
i tsunami oraz na ich podstawie formułuje twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach
w ich rozmieszczeniu;
co stanowi wprowadzenie
do tematu płyt tektonicznych. Na przykładzie Pierścienia Ognia wskazują związki pomiędzy
ruchami
płaszcza a efektami, jakie wywierają one na płyty. Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów przedstawiono jako
Q 3) dyskutuje na temat sposobów zapobiegania tragicznym skutkom trzęsień ziemi
i tsunami.
dowód na konwekcję magmy w płaszczu. Podczas Lekcji 2, poprzez badanie cyklu powstawania skał, uczniowie
zdobywają wiedzę o tym, co się dzieje, gdy magma krzepnie. Za pomocą kolorowych kredek tworzą model powstawania
skał i dowiadują się, gdzie można znaleźć ich różne typy.

Słownictwo

SŁOWNICTWO
n Granica
n Jądro
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n Płaszcz
n Płyta tektoniczna

n Skorupa
n Magma

n Konwekcja
n Wulkan

MATERIAŁY DO CZYTANIA
n Podręcznik ucznia Zmieniająca się planeta Ziemia, strony 2-9
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5.

Wyjaśnij, że skorupa ziemska i płaszcz zewnętrzny tworzą litosferę. Jest
ona podzielona na płyty tektoniczne łączące się ze sobą na kształt puzzli.
Płyty te spoczywają na powierzchni płaszcza wewnętrznego, który w wyniku
zjawiska konwekcji pozostaje w ruchu. Zdefiniuj termin „konwekcja” jako ruch
spowodowany zmianami temperatury – ogrzewaniem i stygnięciem. To właśnie
konwekcja w płaszczu powoduje nieustanny ruch płyt tektonicznych.

6.

Zachęć uczniów, aby w grupach przedyskutowali możliwe skutki ruchu płyt.
Po przeznaczonym na to czasie pozwól im podzielić się swoimi pomysłami
z resztą klasy. Odnoś się do ułożonej z puzzli mapy, którą uczniowie wkleili
do swoich zeszytów. Wyjaśnij, że trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów są
częstymi zjawiskami występującymi wzdłuż krawędzi płyt.

?

n Uczeń:
zeszyt przedmiotowy*
czerwony flamaster*

1.

Zadanie badawcze B: Dlaczego
na Ziemi występują płyty
tektoniczne?
W ramach wprowadzenia do
zagadnienia płyt tektonicznych
uczniowie składają mapę z puzzli.
n Czas przygotowania nauczyciela: 5 minut
n Lekcja: 30 minut

Model 5E:
n Zaangażowanie uczniów
n Badanie
n Wyjaśnienie i prezentacja
wyników

CZYM JEST
PIERŚCIEŃOGNIA?
LISTA MATERIAŁÓW

ZADANIA BADAWCZE
W ZARYSIE
Zadanie badawcze A:
Sprawdźmy, co już wiemy: Czym są
warstwy Ziemi?
Uczniowie tworzą model ukazujący
warstwy Ziemi.
n Czas przygotowania nauczyciela: 10 minut
n Lekcja: 30 minut

Powiedz
mi więcej!

Zastanów się, co powoduje trzęsienia ziemi. Pomyśl o płytach
tektonicznych.

Zadanie badawcze C
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Wskazówka
dydaktyczna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Znajdź zależności
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pomiędzy konwekcją
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
płaszcza a konwekcją
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
powietrza, które
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
unosi się, gdy zostaje
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
podgrzane (dzięki
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
działaniu Słońca) i opada,
gdy ulega ochłodzeniu.

n Czteroosobowa grupa uczniów:
2 komplety Materiałów dla nauczyciela 1C:
Mapa płyt tektonicznych

*Te materiały są potrzebne, ale nie uwzględniono ich
w zestawie.

Zainicjuj dyskusję o trzęsieniach ziemi. Zadaj pytania:
n Co powoduje trzęsienia ziemi? (Kiedy dwieLISTA
płyty tektoniczne
stykają
MATERIAŁÓW
się lub ocierają o siebie może dojść do trzęsienia Ziemi)

Materiały do czytania:
n Czytanka Zmieniająca się
planeta Ziemia, strony 6–9
Komponenty cyfrowe
n Symulacja: Konwekcja
magmy
Prawa autorskie do ilustracji: svand/Shutterstock.com

n Uczeń:
zeszyt
przedmiotowy*
n Jakie mogą być zauważalne skutki trzęsienia
ziemi?
(Grunt drży,
Karta obserwacji 1B: W jaki sposób
budynki mogą się zawalić)
powierzchnia Ziemi jest podzielona na płyty?
n W jaki sposób płaszcz wpływa na ruch płyt?
(Płaszcz
zbudowany jest
porcja
ciastoliny
w sztyfcie*
z gorących skał podlegających konwekcji, naklej
których
znajdują się płyty)
szklana kulka
n Odnieś się do mapy z zeszytu, na której zaznaczone
nożyczki* są płyty. Zwróć
uwagę na płytę eurazjatycką, na której znajduje
się nóż
plastikowy
między innymi Polska i Europa. Gdzie na styku
tej płyty
występuje
czerwony
flamaster*

największe prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsień ziemi w Europie?
n Para
uczniów:
Wskaż te miejsca (południowe Włochy, Grecja,
Morze
Tyrreńskie, Morze
papierowy talerz z ziemią
Jońskie, Morze Egejskie, Islandia).

n Czteroosobowa grupa uczniów:
2 komplety Materiałów dla
nauczyciela 1C:
Mapa płyt tektonicznych
n Nauczyciel:
15 papierowych talerzy*
tablica lub arkusz
papieru*,flamastry*,ziemia
UWAGI: Lista potrzebnych materiałów poprzedza
również opis danego doświadczenia w każdej lekcji.
*Te materiały są potrzebne, ale nie uwzględniono
ich w zestawie.

CELE
Uczeń:
n
n
n
n

tworzy trójwymiarowy
warstw
Ziemi,
LEKCJA 1 n model
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tworzy mapy płyt tektonicznych Ziemi i przewiduje skutki ich ruchów,
rozpoznaje schematy procesów zachodzących w Pierścieniu Ognia,
wyciąga wnioski dotyczące aktywności wulkanicznej i trzęsień Ziemi.

Zadanie badawcze C: Czym jest
Pierścień Ognia?
Korzystając z mapy, uczniowie
zastanawiają się, jak wyjaśnić
mechanizmy związane z istnieniem
Pierścienia Ognia i aktywnością
wulkaniczną.
n Czas przygotowania nauczyciela: 5 minut
n Lekcja: 30 minut
PRZYGOTOWANIE
NAUCZYCIELA
Zadanie badawcze A:
1. Każdy uczeń do stworzenia
trójwymiarowego modelu będzie
potrzebował 2 łyżek ziemi. Na
papierowych talerzach umieść po
około 1/4 szklanki ziemi. Talerze
rozdaj uczniom, po jednym dla każdej
pary.
2. Dla każdego ucznia przygotuj
szklaną kulkę, porcję ciastoliny
wielkości piłki golfowej i plastikowy
nożyk.
3. Na dużym arkuszu papieru
zapisz tytuł „Nasza Ziemia”.
Przygotuj dwukolumnową tabelę.
W nagłówku pierwszej kolumny
umieść pytanie „Co wiemy o Ziemi?”
a w drugiej – „Czego chcielibyśmy
się dowiedzieć?”. Możesz także
skorzystać z interaktywnej planszy
„Nasza Ziemia”.
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Wskazówki dydaktyczne
i strategie indywidualizacji

Pytania do oceny kształtującej
w postaci kart pracy „Powiedz mi więcej!”

Realizowane punkty podstawy
programowej i zgodność z metodą 5E

Spis i krótki opis zadań badawczych
wraz z ramami czasowymi

Zmieniająca się planeta Ziemia
Strategie oceny
LEKCJA 1

Dodatkowe pomysły
Materiały do czytania

DODATKOWE POMYSŁY

STRATEGIE OCENY

Przelicz ułamki
Skorupa ziemska stanowi tylko około 1%
grubości całej Ziemi. Jeden procent to tyle
samo, co 1/100, co z kolej jest równe 10/1000.
Zachęć uczniów, by obliczyli grubość całej ziemi,
uwzględniając, że skorupa sięga na głębokość
około 30 km.

1. Zadanie badawcze A

Kraje Pierścienia Ognia
Poleć uczniom, by znaleźli w Internecie różne
kraje leżące w rejonie Pierścienia Ognia.
Poproś, by odnaleźli opisy katastrof naturalnych
w tych państwach oraz sprawdzili, jak
mieszkańcy poradzili sobie z ich skutkami.
Nauka w mediach
Wybierz jakiś artykuł dotyczący trzęsienia
ziemi lub wybuchu wulkanu, w którym opisano
przebieg tego wydarzenia oraz jego wpływ na
miejscową ludność. Więcej informacji o wyborze
źródeł znajdziesz w Załączniku B. Dołączono
tam również Materiały dla nauczyciela,
zawierające pomocne artykuły oraz szablon
Sprawozdanie z artykułu dla uczniów, który
pomoże im przy podsumowaniach artykułów,
a także Rubrykę wiarygodności artykułu, dzięki
której nauczysz uczniów, jak wybierać artykuły
wolne od błędów i przekłamań.

n Przejrzyj tabele, które uczniowie sporządzili
w swoich zeszytach. Oceń na ich podstawie
wiedzę uczniów na temat Ziemi. Zanotuj,
czego chcieliby się dowiedzieć podczas
omawiania tego działu.
n Na podstawie odpowiedzi uczniów na
pytania zawarte w sekcji Powiedz mi więcej!
oceń ich umiejętność dostrzegania związków
pomiędzy ruchami płaszcza a formami
ukształtowania terenu na Ziemi (np. góry,
jeziora, wulkany). Skorzystaj z tej wstępnej
oceny podczas wykonywania Zadania
badawczego B.
2. Zadanie badawcze B
n Na podstawie odpowiedzi uczniów na
pytania zawarte w sekcji Powiedz mi więcej!
oceń ich umiejętność rozpoznawania
mechanizmów związanych z ruchami
płaszcza i płyt tektonicznych. Kiedy płyty
przesuwają się wzdłuż siebie lub zderzają się
ze sobą, może dochodzić do trzęsień ziemi.
3. Zadanie badawcze C
n Na podstawie odpowiedzi uczniów na
pytania zawarte w sekcji Powiedz mi więcej!
dokonaj wstępnej oceny ich stanu wiedzy
przed omawianiem Lekcji 2 poświęconej
cyklowi skalnemu. Uczniowie mogą wiedzieć,
że wystygła skała przybiera formę stałą oraz
staje się budulcem wulkanów i gór.
4. W zależności od potrzeb posłuż się
Ogólnymi kryteriami oceny słabych i mocnych
stron uczniów z Załącznika A, aby ocenić
indywidualne postępy uczniów.

UWAGI

LaboLAB: SZKOLNE
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Praca domowa

Karty obserwacji

Dodatkowe cechy
n Tabele z zestawieniem zawartości lekcji
n Wprowadzenie do modelu budowania rusztowania
w nauczaniu (scaffolding)

n Podstawy teoretyczne
n Punkty podstawy programowej odpowiadające lekcji
n Materiały do czytania i komponenty cyfrowe
n Ocena sumująca

n Przygotowanie nauczyciela

LaboLAB: SZKOLNE LABORATORIA xxv

