
 

 

 

 

 

 
Data: 25.05.2022 r. 

 

Nauczyciel:  Agnieszka Witulska 

 

Temat lekcji: Rola budownictwa w gospodarce Polski. 

 

Cele ogólne: 

 

 Przedstawienie roli budownictwa w gospodarce naszego kraju. 

 

Cele operacyjne: 

 

UCZEŃ: 

 Wyjaśni definicję budownictwa, 

 Wymieni przykłady rodzajów budowli, 

 Dokona podziału budowli ze względu na przeznaczenie, 

 Opisze wybrane style zabudowy 

Metody pracy: 

 

 pogadanka,  

 pokaz,  

 burza mózgów, 

 gry dydaktyczne 

 praca z kartą pracy 

Materiały i środki dydaktyczne: 

 

 monitor interaktywny,  

 laptop, internet, 

 prezentacja w programie Canva, 

 zadania multimedialne w programie Wordwall, 

 karty pracy przygotowane przez nauczyciela  

 

 

 

Formy pracy:  

 praca indywidualna i grupowa jednolita 

 

 

 

 



 

Przebieg lekcji: 

 

Część wprowadzająca 

 

 sprawdzenie obecności, 

 zapisanie tematu lekcji, 

 podanie celów lekcji. 

 

 

Część główna 

 włączenie przez nauczyciela monitora interaktywnego i wyświetlenie przygotowanej 

prezentacji multimedialnej w programie Canva, 

 omówienie roli i znaczenia budownictwa w Polsce, 

 zapisanie przez uczniów krótkiej notatki do zeszytu, 

 nauczyciel na podstawie wyświetlonego na prezentacji schematu, omawia przykłady 

rodzajów budowli, 

 wybrani uczniowie podchodzą do monitora interaktywnego i wykonują multimedialne 

zadania w programie Wordwall, ich zadaniem jest właściwe dopasowanie budowli ze 

względu na miejsce usytuowania oraz przeznaczenie, nauczyciel na bieżąco koryguje 

poprawność wykonanych zadań, 

 na podstawie zdjęć przedstawionych w prezentacji, nauczyciel podaje argumenty 

przemawiające za koniecznością dostosowania stylu budownictwa do danego 

krajobrazu, 

 nauczyciel omawia przedstawione w prezentacji wybrane style zabudowy w Polsce, 

 uczniowie wykonują kolejne ćwiczenie multimedialne, ich zadaniem jest rozpoznanie 

na zdjęciach stylów zabudowy, 

 uczniowie otrzymują od nauczyciela karty pracy ( mapę myśli ), na których zapisują 

swoje pomysły odpowiedzi na pytanie  - Jakie czynniki wpłyną na wzrost rozwoju 

budownictwa w naszym kraju ?  

 po upływie wyznaczonego czasu uczniowie przedstawiają na forum klasy propozycje 

odpowiedzi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Część podsumowująca 

 podsumowanie zagadnień omawianych na 

lekcji, 

 nauczyciel wyświetla na tablicy 

interaktywnej zadanie, w którym uczniowie  

muszą ocenić czy podane informacje są  

prawdziwe, czy fałszywe, 

 następnie nauczyciel zadaje uczniom zadanie 

domowe i dziękuje za uwagę. 

  


