Dydaktyka

Spis treści

Drodzy Czytelnicy!

z zagadnień współczesnej geografii
4

Krajobraz i jego miejsce w przestrzeni Marcin Spiralski, Hubert Piórkowski,
Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko


Krajobraz pełni bardzo istotną rolę w środowisku geograficznym. Delimituje przestrzeń,
wskazuje na powiązania między komponentami środowiska, czy w końcu pozwala na
interpretację zjawisk w nim zachodzących. Czym tak naprawdę jest krajobraz i dlaczego
jest tak niedoceniany?

geografia regionalna
8

Wyjątkowy świat przyrody Afryki Południowej
 Robert Machowski, Mariusz Rzętała
Spektakularność, unikatowość i atrakcyjność
krajobrazowa południowoafrykańskich obiektów
przyrodniczych, rekompensuje trudy wielogodzinnych
podróży lotniczych do tej części świata oraz
niedogodności komunikacyjne na trasie kilku tysięcy
kilometrów przez obszary Republiki Południowej
Afryki, Namibii, Botswany, Zambii i Zimbabwe.

16 Kolorowy Radżastan



Marian Dziadek

Położony na wschodzie Indii, przy granicy z Pakistanem Radżastan jest krainą rodem z baśni
tysiąca i jednej nocy. Ten największy stan uchodzi za najbardziej kolorową część kraju.
Kolorytu dodają niekończące się pustynie, lesiste wzgórza, jeziora, majestatyczne pałace
maharadżów i twierdze, tętniące życiem miasta i wioski, karawany wielbłądów i świątynie
kilku religii.

dydaktyka
22 GeoLOG – baza informacji o geologii Polski



Paweł Wolniewicz

26 Londyn i Paryż – wielkie metropolie Europy. Konspekt lekcji online dla klasy 6
 Zofia Szmidt
30 Półtora wieku pocztówki



Jerzy Wrona

32 Strefy klimatyczno-krajobrazowe świata – projekt edukacyjny
34 Geografia na YouTubie





Maria Słobodzian

Piotr Siłka

36 Z tkaniną po świecie. Program zajęć geograficzno-patchworkowych

rekomendacje



Anna Karcz

42

Konkursy
44 Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny
46 Logogryf

świat – panorama
47 Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Redakcja

Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2021

Geografia
Czasopismo dla nauczycieli

w Szkole
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Z

ewsząd dochodzą opinie, jakie złe jest
nauczanie zdalne. Zgoda. To chyba
jeden z najbardziej negatywnych
skutków pandemii. Z punktu widzenia nauczyciela, to dodatkowa praca (której w normalnych
czasach jest za dużo, a co dopiero teraz!), brak
bezpośredniego kontaktu z klasą, nieustanne
siedzenie przed komputerem. Dla ucznia to
też niewielki pożytek z siedzenia w domu niż
w ławce szkolnej – brak kontaktów z rówieśnikami, godziny spędzone przed ekranem i brak
motywacji do nauki. Ile będzie trwała jeszcze
ta sytuacja, trudno przewidzieć, ale miejmy
nadzieje, że po feriach sytuacja wróci, choćby
w jakimś stopniu, do normalności.
Tymczasem w okresie nauki zdalnej staramy się, aby nasze propozycje dydaktyczne odpowiadały sytuacji i wymogom, przed
jakimi stoją nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Po pierwsze zachęcamy do lektury publikacji
Komisji Edukacji Geograficznej PTG, o której piszemy w Rekomendacjach. To wielka
pomoc dla wszystkich – nie tylko dla nauczycieli, kiedy sytuacja z pandemią koronawirusa się unormuje, ale również duża dawka
teorii i praktyki dla rodziców i opiekunów,
którzy spędzają teraz więcej czasu z uczniami. Publikujemy również kilka propozycji
do nauki online – o metropoliach Europy –
Paryżu i Londynie oraz np. zestaw propozycji ciekawych kanałów edukacyjnych na You
Tube. Okazuje się, że na niektórych nauczycieli pandemia podziałała bardzo mobilizująco i swoimi materiałami dydaktycznymi
dzielą się w sieci.
Pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze
jeden temat w bieżącym numerze, a mianowicie – krajobraz. Jak słusznie zauważają autorzy tekstu – krajobraz jest w Polsce
niedoceniany. Dotyczy to tak wiedzy, jak
i działań w zakresie edukacji ekologicznej.
I choć kwestia braku wiedzy i świadomości
roli i pozycji krajobrazu dotyczy głównie polityków czy działaczy samorządowych, to jest
to fakt, który nie powinien umknąć nikomu,
a także nauczycielom. Aby młode pokolenia
już od najmłodszych lat uczyć, uświadamiać
i ukazywać, jak ważny dla funkcjonowania
człowieka jest krajobraz.
Życzymy miłej lektury,
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