PRAKTYKI TERENOWE 1 (Spała)
Celem ćwiczeń terenowych jest uzyskanie przez studentów: podstawowej wiedzy
przyrodniczej i geograficznej o wybranym terenie (okolice Spały); umiejętność opracowania
konspektów zajęć terenowych, umiejętność prawidłowego doboru i przygotowania stanowisk
w terenie do prowadzenia zajęć terenowych dla uczniów szkoły podstawowej i przeprowadzenie
tych zajęć. Ćwiczenia te przygotowują studentów do odbywania praktyk pedagogicznych
ciągłych oraz przyszłej pracy w szkole.
Student nabywa kompetencje w zakresie:
- wiedzy o środowisku geograficznym, historii i atrakcjach turystycznych Spały,
- prowadzenia badań terenowych,
- znajdowania związków i zależności występujących w środowisku geograficznym okolic Spały,
- prawidłowego doboru stanowisk do tematyki prowadzonych zajęć w terenie,
- opracowania konspektów zajęć terenowych, uwzględniających postawę proekologiczną oraz
poczucie tożsamości regionalnej,
- doboru metod i form pracy do zajęć terenowych,
- prowadzenia zajęć terenowych dla uczniów szkoły podstawowej z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych takich jak: niwelator szkolny, gnomony, kompas i busola, GPS.
Treści kształcenia:
Warunki fizycznogeograficzne okolic Spały – geologia, ukształtowanie terenu, sieć wód
powierzchniowych, gleby, roślinność i zwierzęta. Ścieżki edukacyjne na terenie oraz w okolicy
Spały. Obserwacje bezpośrednie – zasady ich prowadzenia w zależności od wieku uczniów.
Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas terenowych lekcji przyrody i geografii: kompas
i busola, GPS, gnomony, wskaźnik wysokości Słońca, niwelator szkolny, zestawy do badania
jakości wody, kwasomierz do badania pH gleby. Dokonywanie pomiarów z wykorzystaniem
ww. pomocy dydaktycznych. Zasady prowadzenia zajęć dla uczniów przy odkrywce glebowej.
Dobór metod i form pracy oraz zasady prowadzenia zajęć w terenie. Zasady doboru miejsc
(stanowisk) w terenie do poszczególnych tematów zajęć w terenie. Opracowanie konspektów
zajęć terenowych dla uczniów na II etapie kształcenia.
Metody i kryteria oceniania:
Ocenie podlegają: dobór stanowisk do prowadzonych zajęć terenowych, merytoryczna
i metodyczna strona opracowanych konspektów zajęć terenowych, poprawność merytoryczna
i metodyczna przeprowadzonych zajęć terenowych dla uczniów szkoły podstawowej.
Metody dydaktyczne:
Obserwacja bezpośrednia; doświadczalna, pomiary, badania terenowe, np.: jakości wody, pH
gleby, wyznaczanie elementów doliny rzecznej; praca z podręcznikiem; praca z mapą
topograficzną; prowadzenie zajęć terenowych.
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