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Temat lekcji: Lesistość i gospodarka leśna. 
 
Cele lekcji: 
  
Główny: Rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku 
geograficznym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwrażliwianie na 
wartość i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych. 
 
Szczegółowe: Uczeń potrafi wyjaśnić zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika 
lesistości na świecie i w Polsce oraz uzasadnić konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami leśnymi, wymienić i opisać funkcje lasów, analizować 
mapy dotyczące udziału lasów w państwach na świecie. 

 
Ćwiczenia - zadania dla 
uczniów 
1.Czego nauczą się 
uczniowie dzięki 
ćwiczeniu 
 
 
 
 
 
 
2. Krótki opis ćwiczenia 
z zastosowaniem TIK 
 
 
 
 
 
 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla uczniów 

 

 
 
1.  

a) Uczniowie poznają poziom lesistości w 
państwach świata.  

b) Uczniowie dowiedzą się, jakie zmiany zaszły w 
powierzchni lasów na świecie oraz jakie są 
przyczyny tego stanu rzeczy.  

c) Uczniowie będą potrafili wymienić i opisać funkcje 
lasów. 
 

2.  
a) Uczniowie analizują mapę poziomu lesistości w 

państwach świata. 
b) Uczniowie oglądają film edukacyjny dotyczący 

zmian, jakie zaszły w powierzchni lasów na 
świecie oraz przyczyn tego stanu rzeczy. 

c) Uczniowie zapoznają się ze schematem, który  
zawiera rozróżnienie i opis funkcji lasów. 

 
3. 

a) Przyjrzyj się mapie poziomu lesistości w 
państwach świata, wskazując państwa o 
najwyższym i najniższym poziomie lesistości (link 
nr 1). 

b) Obejrzyj film edukacyjny, z którego dowiesz się, 
jakie zmiany zaszły w powierzchni lasów na 
świecie oraz jakie są przyczyny tego stanu rzeczy 
(link nr 2). 

c) Zapoznaj się ze schematem, dzięki któremu 



będziesz potrafił rozróżnić i opisać funkcje lasów 
(link nr 3). 
 
 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia 
się uczniów, dlaczego 
użycie TIK jest w tym 
miejscu lepsze niż 
tradycyjne metody 
 
 

Mapy i schematy wyświetlane przy użyciu tablicy 
interaktywnej są bardziej czytelne i wyraźne od 
tradycyjnych ściennych, czy tych zawartych w 
podręczniku. 
 
Filmy edukacyjne stanowią cenne źródło informacji, 
będąc jednocześnie ciekawym urozmaiceniem lekcji lub 
podsumowaniem wiadomości w niej zawartych. 
 
 

Wskazówki dla 
naśladowców 
 
 

- 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 
uczniów 
- tablica interaktywna z dostępem do Internetu, 
- https://geographicforall.com/pl/lesistosc-na-swiecie/ 
- https://youtu.be/UtP5bY3Ipjs 
- https://images.app.goo.gl/WVkCJCrtSvriw2TR7 
 
 

Materiały dla ucznia i nauczyciela 
- podręcznik do geografii, 
- mapa poziomu lesistości w państwach świata (link nr 1), 
- film edukacyjny dotyczący zmian, jakie zaszły w powierzchni lasów na świecie oraz 
przyczyn tego stanu rzeczy (link nr 2), 
- schemat przedstawiający funkcje lasów wraz z ich opisem (link nr 3). 
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