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Geodezja jest sednem geografii jako bodaj najbardziej merytoryczna i ścisła spośród nauk
geograficznych, stanowiąca pomost między licznymi dziedzinami nauk przyrodniczych,
zawdzięczając jej fundamenty naszej wiedzy o planecie Ziemi.
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Jawa jest najbardziej zaludnioną wyspą na
świecie. Na 124 tys. km2 powierzchni mieszka
146 mln mieszkańców, co daje 1162 os./km2.
Jak na strefę równikową, wskaźnik niebywale
wysoki. Co czyni Jawę tak atrakcyjną dla
osadnictwa?
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Patagonia widziana oczami Magellana jako kraina zamieszkiwana przez plemiona olbrzymów
o wielkich stopach, to do dzisiaj ląd tajemniczy.

dydaktyka
21 Cyfrowa mapa



Dawid Abramowicz

24 Kosmiczna przyszłość  Anna Grzybowska, Elżbieta Kawecka,
Elżbieta Pryłowska-Nowak
28 Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki



Maria Słobodzian

30 Współczesne gry planszowe przydatne w edukacji geograficznej
32 Skutki uboczne



36 Nie tylko krzyżówki i logogryfy
38 Poetycko o geografii



Piotr Siłka



Jerzy Wrona

Jerzy Jankowski

40 Góry stołowe – jedyne takie

rekomendacje



Piotr Pacholarz



Aleksandra Zaparucha

34

książki
42 Rekomendacje książkowe



Jagna Hałaczek

Historia
44 Ludomir Sawicki – geograf wszechstronny



Janusz Dobrzyński

świat – panorama
47 Przegląd wydarzeń – wybór
i opracowanie Redakcja

R

ozpoczynamy nowy rok 2021 dużą
dawką inspiracji, a otwiera ją bardzo
ciekawy temat poświęcony pokrewnej
nauce do geografii – geodezji. Ta ścisła nauka,
zajmująca się badaniem rozmiarów Ziemi (lub
jej części), może być dodatkowym elementem
w nauczaniu geografii, ukazującym bardziej
holistyczne patrzenie na naszą planetę.
Publikujemy pomysły nauczycielskie
i innowacje metodyczne, które mogą wspomóc w pracy nauczycielskiej, a jednocześnie pokazać inną, szerszą perspektywę na
nauczanie i uczenie się.
Zacznijmy od projektów cyfrowych: szczególnie w dobie nauczania online technologie informacyjne są potrzebne, a dodatkowo urozmaicają lekcje. Polecamy zajrzeć na
mapę cyfrową Poznania, która jest w fazie
testów (przez nauczycieli), a ma wspomagać
realizację zajęć terenowych z geografii.
Drugim, ciekawym projektem jest Future
Space, poświęcony zagadnieniom związanym z poznawaniem Kosmosu – projekt,
o którym piszą autorki może być świetną
przygodą dla ucznia, odkrywając przed nim
świat Kosmosu.
Inspirujące są również, a może przede
wszystkim bezpośrednie obserwacje i doświadczenia nauczyciela, które procentują później
w nauczaniu. Przykładem niech będzie historia
nauczyciela i jego relacji z Afryką Zachodnią,
a głównie z jej mieszkańcami.
Polecamy uwadze rekomendacje książkowe, bo obie publikacje, to ważna lekcja dla
nas wszystkich. Jedna ukazuje, jak Kanada
próbuje uporać się z tragiczną historią pierwotnych mieszkańców tych terenów. Jest
tu dużo o wrażliwości do innego, obcego.
Można by powiedzieć, że to odległa dla nas
historia. Ale w jakimś sensie dotyczy nas
wszystkich. Poszanowanie drugiego człowieka, bez względu na jego poglądy, kolor skóry,
pochodzenie, status materialny, czy wyznanie to sprawa niby oczywista. Ale ksenofobia,
nacjonalizm są silne i w Europie, w Polsce.
Druga lektura jest z tą pierwszą mocno
powiązana. Pokazuje ona, że wiele z poglądów, które mamy, to tylko i wyłącznie nasz
punkt widzenia.
Życzymy miłej lektury,
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