
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK

Wytyczamy trasę wycieczki krajoznawczej 

po Dolnym Śląsku z pomocą serwisu Google Maps



Scenariusz zajęć 

III etap edukacyjne – I kl. gimnazjum 

Oprac.  Edyta Kilian 

Temat: Wytyczamy trasę wycieczki krajoznawczej po Dolnym Śląsku z pomocą aplikacji Google     
             Maps, 

Czas: 45 min.

Cel ogólny: Czytanie i posługiwanie się mapą interaktywną serwisu Google Maps

Cele szczegółowe:

- rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie 

- posługiwania się mapą interaktywną i dostępnymi w Google Maps funkcjami

- odnajdywania wybranych obiektów  na mapie 

- wytyczania trasy dojazdu do wybranego miejsca, miejscowości

Metody: podająca, praktyczna

Formy pracy: praca w grupach dwuosobowych, indywidualna, pogadanka

Środki dydaktyczne: zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, projektor

Przebieg zajęć

Część wprowadzająca

1. Nauczyciel podaje temat lekcji i wyjaśnia jakie umiejętności uczniów będą rozwijane na zajęciach. 
2. Uczniowie uruchamiają przeglądarkę internetową i przechodzą na stronę: 

    http://www.maps.google.com/

Część główna – etap realizacji 
1. Nauczyciel zwraca uwagę, że miejsca do których uczniowie planują  trasę dojazdu, powinny być 
    oddalone o kilka, kilkanaście kilometrów od ich miejsca zamieszkania. 
2. Uczniowie wpisują w Google Maps nazwę wybranych przez siebie miejscowości, które uważają 
    za interesujące pod względem atrakcji turystycznych i uzasadniają swój wybór.
3. Prezentują pokrótce efekty wyszukiwania przedstawiając turystyczne atrakcje wybranych 
    miejscowości i odnajdują je na mapie.
4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż dzięki usłudze Google Maps możliwe jest wyszukanie dowolnego 
    adresu w mieście, co pozwala ustalić miejsce rozpoczęcia podróży
5. Prezentuje uczniom dostępne w usłudze Google Maps opcje wytyczania trasy, wyboru 
    środka transportu i określenia czasu wyjazdu, dzięki czemu można określić czas podróży
6. W  końcowej  części  lekcji  nauczyciel,  korzystając  z rzutnika,  przedstawia  inne  możliwości 
    programu Google Maps, w tym zakładki: 

http://www.maps.google.com/


   - Pogoda – prognoza pogody na wyznaczonej trasie, 
   - Zdjęcia – zdjęcia ciekawych miejsc na wyznaczonej trasie/na mapie, 
   - Video – filmy prezentujące atrakcje znajdujące się na wyznaczonej trasie.
7. Nauczyciel zachęca do wyszukania na mapie miejsc widocznych na zdjęciach, prezentujących 
    atrakcje turystyczne w pobliżu wytyczonej trasy podróży (miejsca wybrane z uwagi na walory 
    krajobrazowe i turystyczne Dolnego Śląska). 

Część końcowa – podsumowanie, ewaluacja 
1. Uczniowie przypominają pokrótce zasady wyszukiwania informacji w serwisie Google Maps
2. Wymieniają możliwości/funkcje dostępne w Google Maps przydatne w planowania trasy 
    wycieczki krajoznawczej. 


