
Scenariusz lekcji dla  klasy 5 a – geografia  01.04.2020 – lekcja on-line z 

wykorzystaniem komunikatora SKYPE 

 

Dzisiaj realizujemy nowy  materiał - bardzo ciekawy i wymagający skupienia – 

ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. 

 

Etapy działania: 

I. Proszę przeczytać lekcję z podręcznika – Przez lądy i oceany – str. 86-90. 

II. Zapisać w zeszycie temat lekcji: Przez lądy i oceany. 

III. Zapisać w zeszycie następujące  punkty: 

Kolorem czerwonym będę Wam podawała polecenia i wskazówki do 

wykonania (tego nie zapisujemy w zeszycie) !!!! 

 

 

1. Przypomnienie wiadomości: 

Przypomnij sobie kierunki geograficzne i ich oznaczenia, następnie zapisz 

je i zaznacz przy liniach np. 

 

N – północ 

S - …………. 

E - ………….                                   W 

W - …………. 

 

 

 

Linia pozioma                                                               Linia pionowa 

 

 

 

 

2. Ziemia i jej model - globus. 

(Na podstawie informacji z podręcznika str. 86 proszę dokończyć zdanie) 

 

Ziemia ma kulisty kształt .Globus odzwierciedla kształt naszej planety lecz 

nie jest on idealnym modelem ponieważ ………………… 

 

3. Czym są południki i równoleżniki. 

 



Cechy południków: mają kształt półokręgów, zbiegają się na biegunach, mają 

jednakową długość, wskazują kierunki: północ i południe,  południki 0° i 180° 

dzielą Ziemię na półkulę wschodnią i zachodnią (linie pionowe). 

Cechy równoleżników: mają kształt okręgów, są różnej długości, najdłuższym 

równoleżnikiem jest równik, który dzieli Ziemię na półkulę północną 

i południową, wskazują kierunki wschód i zachód (linie poziome). 

(Na podstawie informacji z podręcznika str. 87 wypisz pozostałe 4 

charakterystyczne równoleżniki np.) 

Zwrotnik Raka, …………………………………. 

 

4. Podział Ziemi na półkule.. 

(Na podstawie informacji z podręcznika str. 88  dokończ zdania) 

 

 Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule – północną i …………. 

Punkty leżące nad równikiem znajdują się na półkuli N a punkty leżące pod 

równikiem znajdują się na półkuli …….. 

Południk 0 dzieli kulę ziemską na dwie półkule - …………..i…………. 

Punkty leżące na prawo od południka 0 znajdują się na półkuli E a punkty 

położone na lewo od południka 0 znajdują się na półkuli  ………… 

 

           5.Kontynenty i oceany na Ziemi. 

              (Przeczytaj informacje z podręcznika str. 89- 90 ). Zapisz informacje 

  - Fragment kuli ziemskiej, który nie jest zalany wodami mórz i oceanów, 

nazywamy lądem. 

- Mamy 7 kontynentów : Azja, Afryka, Ameryka Północna,  Ameryka 

Południowa, Antarktyda, Australia,  Europa. 

 - Największym kontynentem jest Azja 

 

Wody słone pokrywające Ziemię tworzą ocean światowy. 

Wyróżniamy pięć dużych obszarów nazywanych oceanami. 

 

Są to: Ocean Spokojny - Pacyfik 

Ocean Atlantycki 

Ocean Indyjski 

Ocean Arktyczny 

Ocean Południowy 



 

Zadanie domowe 

     Następnie proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń ze str. 52-53                            

i  wysłanie zdjęcia wykonanych ćwiczeń na adres aneta.pelc@sp8sanok.pl do 

06.04.2020. 

Dziękuję!!!! 

 

 

 

mailto:aneta.pelc@sp8sanok.pl

