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Cele wystąpienia

1. Ukazanie obecnego stanu edukacji
krajobrazowej w szkole poprzez prześledzenie
miejsca pojęcia „krajobraz” w dokumentach
programowych (podstawie programowej)
oraz w wybranych podręcznikach geografii
i przyrody

2. Refleksja nad perspektywą edukacji
krajobrazowej w związku z reformą szkolną
rozpoczętą w 2017 r.



Plan wystąpienia
1. Pojęcie „krajobraz” w zapisach dokumentów  MEN

(w „starej” Podstawie programowej kształcenia ogólnego 
z 2008);

2. „Krajobraz” w wybranych podręcznikach szkolnych (do 
przyrody w szkole podstawowej oraz geografii 
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej);

3. Przegląd materiałów związanych z reformą edukacji -
Zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej oraz 
„nowa” Podstawa programowa z 2017 i 2018 r.;

4. „Krajobraz” w nowych podręcznikach przyrody i geografii;

5.    Propozycje dotyczące powszechnej edukacji o
krajobrazie: podręczniki, szkolenia dla nauczycieli, 
opiniowanie materiałów dydaktycznych, inne…(?)



W 2008 r. Urszula Myga-Piątek w opracowaniu „Współczesne
badania nad krajobrazem a praktyka szkolna” przedstawiła tezę iż
„…kierunki obecnych badań naukowych nad krajobrazem (w tym
krajobrazem kulturowym) nie są reprezentowane w geografii
szkolnej, a w programach nauczania nadal dominuje tradycyjny,
wręcz popularny sposób traktowania krajobrazu wyłącznie jako
fizjonomii przestrzeni. Przedstawiła także tezę pochodną, iż pojęcie
krajobrazu, pierwotnie fundamentalne w geografii, zostało wyparte
ze szkolnej geografii przez (nadużywane) pojęcie środowisko
geograficzne, choć to drugie jest wtórne w stosunku do pojęcia
krajobrazu i stosunkowo nowe, bo upowszechnione dopiero w XX
wieku”

Obie tezy są dość dyskusyjne! Czy to znaczy, że mamy zastąpić  pojęcie 
środowisko geograficzne terminem krajobraz?!

Na wprowadzenie



Edukacja przyrodnicza w klasach 1-3 szkoły 
podstawowej

W zakresie wychowania do rozumienia i poszanowania przyrody 
ożywionej i nieożywionej:

Uczeń:   

(…)

- nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: 
nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

„Krajobraz” w Podstawie programowej 
kształcenia ogólnego (23.12.2008)



Przyroda w szkole podstawowej (kl. IV-VI):

Cele kształcenia – wymagania ogólne (5 celów):

III. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.

Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej 
i kulturowej (…);

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (15 treści, 115 
wymagań szczegółowych)

1. Najbliższa okolica. 
Uczeń rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i 
ożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i 
wskazuje zależności między nimi; 



Przyroda w szkole podstawowej: cd.
7. Krajobrazy Polski i Europy. 
Uczeń:
1) rozpoznaje na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i góry;
2) charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżyny 

wapiennej, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, 
przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie;

3) podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami 
działalności człowieka;

4) wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na 
mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, 
pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w 
najbliższej okolicy;

5) wymienia najważniejsze walory turystyczne największych miast Polski, 
ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Krakowa, Gdańska; 
(!krajobrazy kulturowe!)

6) lokalizuje na mapie Europy: Polskę oraz państwa sąsiadujące z Polską i 
ich stolice;

7) opisuje krajobrazy wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, 
alpejski), rozpoznaje je na ilustracji oraz lokalizuje na mapie.



Przyroda w szkole podstawowej: cd.
13. Krajobrazy świata. 

Uczeń:

1) charakteryzuje warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych 
organizmów w następujących krajobrazach strefowych: lasu 
równikowego wilgotnego, sawanny, pustyni gorącej, stepu, tajgi, 
tundry, pustyni lodowej;

2) opisuje krajobrazy świata, w szczególności: lasu równikowego 
wilgotnego, sawanny, pustyni gorącej, stepu, tajgi, tundry, pustyni 
lodowej, rozpoznaje je na ilustracji oraz lokalizuje na mapie;

3) rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla 
poznanych krajobrazów;

4) podaje przykłady współzależności między składnikami krajobrazu, 
zwłaszcza między klimatem (temperatura powietrza, opady 
atmosferyczne) a rozmieszczeniem roślin i zwierząt.

„Krajobraz” w PP do przyrody SP: 2 x w treściach + 7 x w wymaganiach



Geografia w gimnazjum

Cele kształcenia – wymagania ogólne (4 cele) – brak krajobrazu,

II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i 
procesów.

Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w 
toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów 
zachodzących w środowisku geograficznym; identyfikuje związki i 
zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu 
społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, 
regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje 
przyroda-człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne 
warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka 
na Ziemi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (10 treści + 73 
wymagania szczegółowe) – brak krajobrazu, ale..???



Geografia w gimnazjum

Treści nauczania – wymagania szczegółowe – brak krajobrazu, ale…

7. Regiony geograficzne Polski. 

Uczeń:

1) wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski;

2) charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko 
przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski, ze 
szczególnym uwzględnieniem własnego regionu;

3) opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy 
gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z 
warunkami przyrodniczymi;

4) przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory 
turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego walorów kulturowych;



Geografia w gimnazjum

Treści nauczania – wymagania szczegółowe – brak krajobrazu, ale…

10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda -
gospodarka.

Uczeń:  m.in..

5) wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i „kulturą ryżu” a 
cechami klimatu monsunowego w Azji Południowo-Wschodniej;

8) charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia 
występowanie stref klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce;

9) wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami 
gospodarowania człowieka a zasobami wodnymi; uzasadnia 
potrzebę racjonalnego gospodarowania w środowisku 
charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody;

„Krajobraz” w PP do geografii w Gim.: 0 x w treściach i w wymaganiach

Niezbędna jest też analiza Komentarzy do wymagań  programowych



Geografia w gimnazjum

Komentarz do wymagań programowych z geografii:
Geografia ogólna zastąpiona została poznaniem egzemplarycznym w formie geografii
regionalnej. (….) Stwarza to możliwość restauracji w geografii myślenia refleksyjnego
i kontemplacji (m.in. krajobrazu, sensu nadawanego mu przez społeczności
zamieszkujące dane terytorium, odmienności doświadczeń mieszkańców
zamieszkujących obszary o różnych warunkach przyrodniczych, dialogu lub walki
człowieka z tym środowiskiem);

Akcentowanie cech odróżniających jednostki geograficzne ma tę przewagę nad
monograficznym opisem każdej z nich, że koncentruje uwagę na treściach
najistotniejszych, sprzyjając selekcji materiału. Przykładowo: dla Wyżyny Lubelskiej -
krajobraz lessowy i rolnictwo w sprzyjających warunkach przyrodniczych; dla
Pojezierza Mazurskiego - krajobraz polodowcowy, rozwój turystyki.

W poznawaniu regionu w którym uczeń żyje, ważne miejsce zajmować powinna
edukacja środowiskowa i regionalna - kształtowanie świadomości i właściwej
postawy wobec zmian stanu środowiska, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego
regionu. Lekcje i zajęcia w terenie mają szansę sprawić, że martwe, dotychczas
znane tylko z lekcji lub podręcznika elementy środowiska geograficznego, krajobrazy,
nabierają życia, przemawiają pięknem przyrody i budzą zainteresowanie.



Geografia w gimnazjum

Komentarz do wymagań programowych z geografii:
W nauczaniu geografii regionalnej: stosowanie metody ewolucyjno-krajobrazowej.
Polega ona na odtwarzaniu, rekonstruowaniu krajobrazów, które występowały na
danym obszarze w przeszłości, a które mogą być ciekawym źródłem wiedzy,
pozwalającym poznać skalę i dynamikę zmian zachodzących na danym obszarze na
różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego i etapach korzystania człowieka ze
środowiska przyrodniczego. Wykorzystanie nowoczesnych mediów (…) do prezentacji
obrazów pomocnych w analizie i kontemplacji poznawanych krajobrazów.

Warto w planowaniu lekcji przewidzieć miejsce i czas na ukazanie, analizę i jeśli tylko
to możliwe kontemplację typowego dla danego regionu krajobrazu kulturowego
wyrażającego relacje człowieka i przyrody. Może to być np. krajobraz terasowy pól
ryżowych, akwakultury, pól uprawnych w kształcie kręgów których istnienie związane
jest z nawadnianiem w klimacie suchym lub półsuchym, upraw plantacyjnych na
obszarze dawnej puszczy amazońskiej, krajobraz ulicy w Indii, kraju muzułmańskim,
ulicy w wielkim mieście amerykańskim, krajobraz pól naftowych, arabskiej dzielnicy
handlowej, krajobraz terenów komunikacyjnych czy wielkiego portu japońskiego. W
wielu przypadkach przesłanką tej analizy może być wartościowanie relacji człowiek -
przyroda w kategoriach dialogu człowieka ze środowiskiem lub jego degradacji,
zniszczenia naturalnej dla przyrody harmonii i ładu.



Geografia w szkole ponadgimnazjalnej
- zakres podstawowy

Cele kształcenia – wymagania ogólne (3 cele) – brak krajobrazu, ale…

III. Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali 
globalnej i regionalnej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe  (3 treści, 27 wymagań 
szczegółowych) – brak krajobrazu, ale…

3. Relacja człowiek - środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. 

Uczeń:

5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające 
relacje człowiek-środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału 
technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany 
poglądów dotyczących ochrony środowiska).

„Krajobraz” w PP do geografii w PGim.: 0 x w treściach i w wymaganiach



Geografia w szkole ponadgimnazjalnej
- zakres rozszerzony

Cele kształcenia – wymagania ogólne (4 cele) – brak krajobrazu, ale…

I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, 
życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności 
w systemie człowiek – przyroda – gospodarka.

Uczeń wskazuje i analizuje prawidłowości i zależności wynikające z 
funkcjonowania sfer ziemskich oraz działalności człowieka w 
różnorodnych warunkach środowiska, wskazując znaczenie rosnącej 
roli człowieka i jego działań w środowisku geograficznym w różnych 
skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej).

III. Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku 
geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i 
zasadami współpracy, w tym międzynarodowej.

Uczeń zdobywa informacje oraz rozwija i doskonali umiejętności 
geograficzne, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji .



Geografia w szkole ponadgimnazjalnej
- zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (12 treści, 106 wymagań 
szczegółowych)

1. Źródła informacji geograficznej. 

Uczeń: 

3) odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i 
rzeźbę terenu, budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. 
rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na 
podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej;

5) formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między 
wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego 
oraz dokonuje ich weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne;

6) przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geograficznego w 
regionie zamieszkania według przygotowanego planu;

4. Sfery Ziemi  (4 treści – działy) – tylko w części hydrosfera. 

Uczeń:

5) wyjaśnia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek i jezior;



Geografia w szkole ponadgimnazjalnej
- zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe – cd.
10. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze. 

Uczeń: 

1) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową 
geologiczną, wykazuje wpływ orogenez i zlodowaceń na ukształtowanie 
powierzchni kraju;

2) ocenia walory i określa cechy środowiska decydujące o krajobrazie wybranych 
krain geograficznych Polski;

10) przedstawia dominanty środowiska krain geograficznych Polski na podstawie 
map tematycznych, danych statystycznych i obserwacji bezpośrednich;

11) uzasadnia konieczność działań na rzecz restytucji i zachowania naturalnych 
elementów środowiska w Polsce (w tym także działań podejmowanych we 
współpracy z innymi państwami).

„Krajobraz” w PP do geografii w PGim. Zakres rozszerzony: 0 x w treściach, 2 x w 
wymaganiach



„Krajobraz” w wybranych 
podręcznikach



Podręcznik przyrody dla kl. 4, Wyd. Nowa Era, 2011

T. 1. Pierwsza lekcja przyrody, s. 8:

„Być może w czasie wakacyjnych podróży mieliście okazję sami zobaczyć,
jak duża i piękna jest Polska, jak rozmaite krajobrazy można podziwiać w
naszym kraju: wysokie góry, rozległe równiny, błękitne jeziora,
nadmorskie wybrzeża.”
T. 42. Obserwujemy rzekę (s. 191) „(…) Rzeka jest potężnym „rzeźbiarzem
krajobrazu”, ponieważ płynąca w niej woda zmienia powierzchnię ziemi.”



Podręcznik przyrody dla klasy 4, WSiP, 2011

przegląd

krajobrazów Polski różnorodne 
krajobrazy Ziemi

DEFINICJA!!
Temat 44. Jak wyznaczyć trasę wycieczki?  (s. 165-168)
(…) Możesz również dokumentować etapy wycieczki, robiąc zdjęcia. Zdjęcia i 
rysunki ułatwią ci później  opisanie krajobrazu* 
Krajobraz (landscape) - suma cech określających dany fragment powierzchni 
Ziemi; elementy krajobrazu to m.in. ukształtowanie powierzchni oraz gleby, wody, 
roślinność, a także  widoczne w krajobrazie rezultaty działalności człowieka. 
Słowniczek na końcu podręcznika, s.  254

definicja krajobrazu
w słowniczku 



„Krajobraz” w podręcznikach – Kl. V, Wyd. Nowa Era



Lekcje o krajobrazach w podręcznikach do przyrody 
Wyd. Zofii Dobkowskiej Żak



Podręcznik do przyrody dla klasy 4. Wyd. Żak



„Krajobraz” w podręczniku przyrody do kl. 5, Wyd. Żak



Lekcja o krajobrazie w podręczniku przyrody do kl. 5



Lekcja o krajobrazie w podręczniku przyrody do kl. 5



Lekcja o krajobrazie w podręczniku przyrody do kl. 5



Lekcje o krajobrazie w podręczniku przyrody do kl. 5
Krajobrazy astrefowe



Lekcja o krajobrazie w podręczniku przyrody do kl. 6



Lekcja o krajobrazie w podręczniku przyrody do kl. 6



Podręczniki do geografii w gimnazjum Wyd. Nowa Era

Brak „krajobrazu” w spisie treści podręcznika

Klasa I



Podręczniki do geografii w gimnazjum Wyd. Nowa Era

Brak „krajobrazu” w spisie  treści tych podręczników

Klasa II Klasa III



Podręcznik do geografii w gimnazjum, Nowa Era, 2012

klasa II, brak „krajobrazu” w spisie treści



Podręcznik do geografii w gimnazjum, Nowa Era, 2012

klasa III, brak „krajobrazu” w spisie treści



Podręcznik do geografii w gimnazjum, Nowa Era, 2012

klasa III, brak „krajobrazu” w spisie treści



Podręcznik do geografii w gimnazjum, Nowa Era, 2012

klasa III, brak „krajobrazu” w spisie treści



Podręcznik do geografii w 
szkole ponadgimnazjalnej. 

Zakres podstawowy

brak „krajobrazu” w spisie treści



Podręcznik do geografii w 
szkole ponadgimnazjalnej. 

Zakres rozszerzony

brak „krajobrazu” w spisie treści



Podręczniki do geografii w szkole ponadgimnazjalnej. 
Zakres rozszerzony

brak „krajobrazu” w spisie treści



Podręczniki do geografii w szkole ponadgimnazjalnej. 
Zakres rozszerzony

brak „krajobrazu” w spisie treści



NOWE IDEE
Zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej

Komisja Edukacji Geograficznej PTG, (październik’ 2015)

I. Walory szkolnej geografii:

pkt. 3. Użyteczność wiedzy geograficznej – zastosowanie w życiu 
codziennym

• Żyjąc w określonej przestrzeni, konkretnym miejscu, gospodarujemy w
nim - albo kształtując je jako przyjazne człowiekowi, albo czyniąc je
nieludzkim poprzez degradację środowiska przyrodniczego,
krajobrazów kulturowych, niszczenie harmonii w krajobrazie,
wprowadzanie odhumanizowanej architektury, wszędobylskich reklam.
Edukacja geograficzna może temu zapobiegać poprzez pokazywanie
pozytywnych przykładów i kreowanie postaw ukierunkowanych na
tworzenie w miejscach swego życia ładu i piękna, a także poprzez
ukazanie możliwości własnego wpływu na ochronę walorów i ochronę
tożsamości krajobrazów kulturowych w Polsce. Jest to zarazem
trudne, ale ważne zagadnienie wychowawcze odnoszące się do
pewnego ograniczenia wolności osobistej na rzecz ochrony
narodowego dobra kulturowego jakim są krajobrazy.



Zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej
Komisja Edukacji Geograficznej PTG, październik’ 2015

pkt. 4. Edukacja na rzecz zrównoważonego  rozwoju 

• Geografia jest przedmiotem, który przyczynia się do zrozumienia
i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, polegającego na
podejmowaniu takich decyzji i działań, które zapewnią współczesnym i
przyszłym pokoleniom wysoką jakość życia. W geografii rozwój
zrównoważony jest rozpatrywany w trzech aspektach: środowiskowym,
społecznym (w tym kulturowym) oraz gospodarczym. Syntetyczny
charakter edukacji geograficznej pozwala dostrzegać dokonywane przez
jednostki i grupy społeczne wybory i ich konsekwencje rzutujące na stan
środowiska geograficznego oraz zmiany społeczno-gospodarcze w
różnych skalach przestrzennych – od lokalnej aż po globalną. Tym
samym geografia przyczynia się do kształtowania postawy
odpowiedzialności za wspólne dobro, przejawiającej się m.in. w
działaniach na rzecz zachowania bogactwa świata przyrody oraz

zrównoważonego rozwoju regionów i państw.



Zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej
Komisja Edukacji Geograficznej PTG, październik’ 2015

II. Ogólne założenia i cele edukacji geograficznej

1. Uczyć się geografii, aby wiedzieć; jest to realizacja celów
ukierunkowanych m.in. na: poznanie zróżnicowanych form działalności
człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz
potrzeby mądrego gospodarowania zasobami przyrody;

2. Uczyć się geografii, aby działać; oznacza to kształtowanie m.in.
umiejętności: proponowania innowacyjnych rozwiązań oraz
podejmowania nowych wyzwań, podejmowania racjonalnych działań
prośrodowiskowych i społecznych;

3. Uczyć się geografii, aby być; realizacja tego celu odbywa się m.in.
poprzez rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, potrzebę
zachowania ładu przestrzennego, poczucia estetyki.



Język obcy nowożytny (w klasach IV-VIII szkoły podstawowej)

3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej .

Uczeń:  

1. Określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, 
opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, 
charakterystyczne miejsca, np. (…) parki krajobrazowe,

„Krajobraz” w Podstawie programowej 
kształcenia ogólnego (14.02.2017)

Edukacja przyrodnicza w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie
następujących tematów:
14/ świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, 
zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego); (…)



Przyroda w szkole podstawowej (tylko w kl. IV):

Nadrzędnym celem przedmiotu przyroda w klasie IV jest przybliżenie uczniowi
najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania składników krajobrazu i
zależności zachodzących w przyrodzie. (…)

Cele kształcenia – wymagania ogólne (20 celów):

I. Wiedza: 6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (7 działów tematycznych, 63 
wymagania szczegółowe)

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:

- charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy;

- opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań
rodzinnych, starych fotografii;

- ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu
najbliższej okolicy;

- ocenia krajobraz pod  względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego „małej ojczyzny”.

„Krajobraz” w PP do przyrody w SP (1 klasa!): 3 x w treściach i 4 w wymaganiach



Geografia w szkole podstawowej
(klasy V-VIII)

Cele kształcenia – wymagania ogólne (27 celów, 3 grupy celów)

I. Wiedza geograficzna

2. Poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i 
składników.

II. Kształtowanie postaw

Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku
narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów
przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.



Geografia w szkole podstawowej
(klasy V-VIII)

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (18 działów treści, 139 
wymagań)

I. Mapa Polski:   mapa ogólnogeograficzna,  krajobrazowa,  turystyczna (drukowana i 
cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy. 
Uczeń: rozpoznaje na mapie składniki krajobrazu Polski; (…)

II. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- Częstochowska), 
nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże
Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy
(Wyżyna Lubelska). Uczeń:

2. przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie;

3. rozpoznaje krajobrazy Polski w opisach oraz na filmach i ilustracjach;

4. przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów;

7. przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku
działalności człowieka;

8. dokonuje oceny krajobrazu najbliższego otoczenia szkoły pod względem jego piękna
oraz ładu i  estetyki zagospodarowania podczas zajęć realizowanych w terenie oraz
proponuje zmiany w jego zagospodarowaniu;



Geografia w szkole podstawowej
(klasy V-VIII)

Treści nauczania – wymagania szczegółowe – cd.
IV. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i 
stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; 
strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie. Uczeń:

1. wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów;

3. przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje
je w opisach, na filmach i ilustracjach;

4. rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów;

5. prezentuje niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych
zajęć mieszkańców poznawanych obszarów;

6. identyfikuje współzależności między składnikami poznawanych krajobrazów i 
warunkami życia człowieka;

7. ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej,

8. warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów.



Geografia w szkole podstawowej
(klasy V-VIII)

Treści nauczania – wymagania szczegółowe - cd
V. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa
ruchów Ziemi. Uczeń:(…) 

6. wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz
strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: 

13. wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe oraz
podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody
występujących na obszarze własnego regionu;

„Krajobraz” w PP do geografii w SP: 4 x w treściach i 14 x w wymaganiach

oraz 14 x odniesienie do krajobrazu w Warunkach i sposobach realizacji podstawy 

programowej



Geografia w szkole podstawowej
(klasy V-VIII)

Warunki i sposób realizacji:
Głównym celem poznawania krajobrazów w klasie V jest przybliżenie najważniejszych cech
krajobrazów, kształtowanie w uczniach umiejętności ich opisu oraz rozumienie prostych
współzależności. Ważną umiejętnością kształconą w tej klasie jest czytanie mapy, wskazywanie
na niej położenia krain geograficznych Polski oraz obszarów o określonych cechach krajobrazu.
W dziale II. wskazano konkretne krainy, na przykładzie których omawiane winny być
poszczególne typy krajobrazów. Istnieje jednak możliwość realizacji wymienionych w tym
dziale wymagań także w odniesieniu do innych krain geograficznych bliższych uczniom, w
ramach dodatkowego czasu, jaki pozostaje do dyspozycji nauczyciela. Przy poznawaniu
krajobrazów świata ważne jest wykorzystywanie klimatogramów i map klimatycznych do
wyjaśniania zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej,
warunkami klimatycznymi, roślinnością i innymi głównymi cechami krajobrazów. Istotnym
założeniem dydaktycznym jest kształtowanie umiejętności porównywania, to jest
przeciwstawiania (określania różnic) i podawania podobieństw w cechach zestawionych
parami krajobrazów świata. Wprowadzenie ruchów Ziemi po krajobrazach pozwala na
potraktowanie poznawania zróżnicowania strefowego krajobrazów jako swego rodzaju
sytuacji problemowej, poprzedzającej postawienie problemu dotyczącego przyczyn tego
zróżnicowania, a następnie szukania jego rozwiązania w istnieniu stref oświetlenia jako
najważniejszej konsekwencji ruchu obiegowego.



Geografia w szkole podstawowej
(klasy V-VIII)

Warunki i sposób realizacji: cd.
Ważne jest wprowadzanie w realizacji tematyki geografii regionalnej myślenia refleksyjnego i
kontemplacji (m.in. krajobrazu, znaczeń nadawanych mu przez społeczności zamieszkujące
dane terytorium, odmienności doświadczeń mieszkańców obszarów o różnych warunkach
przyrodniczych). Warto w planowaniu lekcji przewidzieć czas na analizę odpowiednio
dobranych materiałów ilustracyjnych, prezentujących typowy dla danego regionu krajobraz
kulturowy, wyrażający relacje przyroda – człowiek i człowiek – przyroda.

(….)

Realizacja celów kształcenia geograficznego powinna odbywać się przez:

- stosowanie metod umożliwiających kształtowanie umiejętności obserwacji (krajobrazów, 
zjawisk, procesów naturalnych i antropogenicznych) podczas zajęć w terenie (obowiązkowych
i realizowanych w znacznie większym wymiarze niż dotychczas);



„Krajobraz” w Podstawie programowej kształcenia 
ogólnego (30.01.2018)

Szkoła ponadpodstawowa

W podstawie programowej z geografii dla szkoły średniej, 
krajobraz pojawia się zarówno w zapisach zakresu 

podstawowego (5 x) jak i rozszerzonego (znacznie częściej: 1 x w 
celach, 2 x w treściach i w 8 x wymaganiach szczegółowych, oraz 

8 x w warunkach i sposobach realizacji).

Nowa PP dla szkoły średniej z zapisami dotyczącymi krajobrazu
(strony 3, 9, 12, 17, 18! + komentarze 25, 27)



„Krajobraz” w wybranych 
podręcznikach



„Krajobraz” w podręcznikach przyrody 
– klasa IV (2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (Nowa Era, 2017)

















Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)

DZIAŁ 6 KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY (lekcje 49-54)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



Lekcje o „krajobrazie” w podręczniku przyrody dla klasy IV (WSiP, 2017)



„Krajobraz” w podręczniku geografii do kl. 5, Wyd. MAC Edukacja (2018)



„Krajobraz” w podręczniku geografii do kl. 5, Wyd. Nowa Era (2018)

strony 1, 8, 20, 27, 36, 42, 49, 





Dziękujemy za uwagę
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Edukacja o krajobrazie – propozycje

� programy nauczania na wszystkich poziomach edukacji formalnej
(przedszkolnej, szkolnej, wyższej) – problemy, potrzeby (merytoryczne,
czasowe, lokalowe, techniczne i finansowe), rekomendacje

� edukacja pozaszkolna – problemy, potrzeby (merytoryczne, kadrowe,
czasowe, lokalowe, techniczne i finansowe)

� edukacja wybranych grup społecznych i zawodowych – problemy,
potrzeby (merytoryczne, czasowe, lokalowe, techniczne i finansowe),
rekomendacje

� edukacja powszechna społeczeństwa – problemy, potrzeby (merytoryczne,
czasowe, lokalowe, techniczne i finansowe), rekomendacje

� innowacyjne metody oraz zalecane kierunki powszechnej edukacji o
krajobrazie

� konkursy i olimpiady (biologiczne, ekologiczne, geologiczne, geograficzne,
fotograficzne) jako forma promocji ochrony krajobrazu i wyłaniania talentów
wśród dzieci, młodzieży i studentów – problemy, potrzeby, rekomendacje

� współpraca instytucji i stowarzyszeń oraz lokalne inicjatywy w zakresie
edukacji ochrony krajobrazu – problemy, potrzeby, rekomendacje

Źródło slajdu: U. Myga-Piątek: Krajobraz i przestrzeń województwa śląskiego (2010)
WARSZTATY Z ZAKRESU STRATEGII OCHRONY PRZYRODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2030 


