
 

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY  
DLA UCZNIÓW KLASY V lub VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

TEMAT: Poznajemy nowe źródło energii – gaz z łupków 
 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ – 45 minut 
 
PODSTAWA PROGRAMOWA: I etap edukacyjny: 7c, II etap edukacyjny: 4.1, 4.13, 5.5, 7.2, 7.3 
 
CEL GŁÓWNY: 
nabycie wiedzy dotyczącej gazu z łupków oraz jej wykorzystanie; rozwinięcie umiejętności oceny 
wpływu wydobycia surowców energetycznych na krajobraz i środowisko przyrodnicze. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
uczeń: 

 opisuje genezę gazu z łupków, 

 wymienia potencjalne obszary występowania w Polsce i wskazuje je na mapie, 

 rozróżnia i opisuje sposoby wydobycia węgla kamiennego i gazu z łupków, 

 porównuje cechy krajobrazu związanego z wydobyciem gazu z łupków i węgla kamiennego, 

 wyjaśnia wpływ wydobycia gazu z łupków i węgla kamiennego na środowisko, 

 kształtuje postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
 
METODY PRACY: 
pogadanka poszukująca, wykład ilustrowany, praca z kartą pracy, studium przypadków.  
 
FORMY PRACY: 
zbiorowa, indywidualna, grupowa. 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
prezentacja multimedialna, karty pracy, ścienna mapa ogólnogeograficzna Polski, arkusze papieru, 
plastelina przylepna, mazaki, kredki. 
 
PRZEBIEG LEKCJI: 
 

1. Faza wprowadzająca (5 min.) 

a) Czynności organizacyjne. 

b) Nauczyciel wprowadza w tematykę zajęć i przedstawia cele lekcji. 

c) Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy. Rozdaje arkusze papieru. Zadaje pytanie: 
Jakie znacie źródła energii? Prosi o ich wypisanie. Określa czas na wykonanie zadania (ok. 2 min). 
Wyniki prezentuje grupa, która w tym czasie wypisała najwięcej źródeł energii. Pozostałe grupy 
uzupełniają swoje odpowiedzi. Uczniowie wskazują główne źródło pozyskania energii  
w Polsce. 

d) Nauczyciel wskazuje nowe źródło pozyskania energii jakim jest gaz z łupków lub pyta:  
A co wiecie o gazie z łupków?, jeśli uczniowie sami wymienią to źródło energii. 

 

2. Faza realizacyjna (35 min.) 

a) Nauczyciel omawia etapy powstawania gazu w łupkach w oparciu o prezentację (slajd 2). Prosi  
o wykonanie zadania 1 w karcie pracy (na podstawie tego slajdu). Podaje sposób wykonania 
zadania. 

b) Nauczyciel przedstawia mapę występowania gazu w łupkach w Polsce (slajd 3). Uczniowie 
omawiają i porównują rozmieszczenie złóż gazu z łupków i węgla kamiennego. Nauczyciel 



 

prosi uczniów o wykonanie zadania 2 w karcie pracy (na podstawie tego slajdu). Podaje sposób 
wykonania zadania. 

c) Nauczyciel omawia etapy wydobycia gazu z łupków (slajd 4), a następnie przedstawia sposoby 
wydobycia węgla brunatnego, kamiennego i gazu z łupków (slajd 5).  

d) Uczniowie porównują sposoby wydobycia węgla kamiennego i gazu z łupków i wskazują 
różnice (slajd 6).  

e) Następnie nauczyciel zadaje pytanie: Jakie zmiany w krajobrazie wywołuje wydobycie węgla? (Jakie cechy 
ma krajobraz wokół kopalni wągla?). Uczniowie wymieniają antropogeniczne składniki krajobrazu 
przemysłowego. Nauczyciel prezentuje slajdy 7 i 8, przedstawiające krajobrazy wokół kopalni 
węgla kamiennego i gazu z łupków. Uczniowie porównują krajobrazy związane z dwoma 
sposobami wytwarzania energii: z węgla i gazu z łupków oraz formułują wniosek, w którym 
z krajobrazów zachowało się więcej cech krajobrazu naturalnego. 

Nauczyciel prosi o wykonanie zadania 3 i 4 w karcie pracy, kontroluje prace uczniów, pomaga 
im oraz wyjaśnia pojawiające się wątpliwości.  

 
3. Faza podsumowująca: (4 min.) 

a) Nauczyciel sprawdza stopień opanowania omówionych zagadnień (Czego nowego dowiedzieliście się 
na tej lekcji?). 

b) Ocenia pracę uczniów na lekcji.  
 
4. Zadanie domowe (1 min.) 

Zadanie 5 w karcie pracy. 
 
 
 
SLAJDY: 

1) Temat prezentacji 
2) Jak powstał gaz w łupkach? 
3) Występowanie gazu w łupkach w Polsce - mapa 
4) Jak wydobywa się gaz z łupków? 
5) Sposoby wydobycia: węgla brunatnego, węgla kamiennego, gazu z łupków 
6) Porównanie wydobycia węgla kamiennego i gazu z łupków  
7) Krajobrazy wokół kopalni węgla kamiennego i gazu z łupków 
8) Krajobraz wokół wiertni gazu z łupków 



 

KARTA PRACY 

POZNAJEMY NOWE ŹRÓDŁO ENERGII – GAZ Z ŁUPKÓW 
 

1) Uporządkuj etapy powstawania gazu łupkowego dobierając do rysunku poprawny opis (od 1 do 4) 
wydarzeń. 

 
1 - obumarłe szczątki zwierząt i roślin zasypuje muł i piasek niesiony przez rzeki wpadające do morza 

2 - przed milionami lat w morzu żyły różne organizmy i pierwotne ryby 

3 - współcześnie możemy korzystać z pokładów gazu z łupków 

4 - kolejne warstwy osadów przykrywają szczątki organiczne na dnie. Pod wpływem temperatury z 
głębi ziemi i wysokiego ciśnienia powstaje skała łupkowa z uwięzionym gazem. 

A - ……..  B - ……..  C - ……..  D - …….. 

2) Na mapie konturowej Polski zaznacz kolorem żółtym obszar występowania gazu z łupków, a 
kolorem czarnym występowania węgla kamiennego. 

 

 
 

3) Zaznacz rysunek przedstawiający sposób wydobycia gazu z łupków. 

A     B     C 
 

 

 

A B C D 



 

4) Wpisz pod rysunkami po cztery cechy krajobrazu, który jest wokół kopalni węgla kamiennego (A) 
i gazu z łupków (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………..     ……………………………………………….. 

…………………………………………………..     ……………………………………………….. 

…………………………………………………..     ……………………………………………….. 

…………………………………………………..     ……………………………………………….. 

 

5) Zamaluj kolorem żółtym tylko te informacje, które dotyczą gazu z łupków. Odgadnij jakiego źródła 
energii dotyczą informacje w pozostałych polach. Wpisz obok jego nazwę. 
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Wierci się otwory pionowe i poziome. Po wykonaniu szczelinowania surowiec wydostaje 
się samoczynnie. 
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W pokładach tego surowca drąży się szyby pionowe i chodniki. Wydobywa się go na 
powierzchnię za pomocą pracy wielu ludzi i urządzeń. 

W miejscu wydobywania tego surowca widać tylko niewielką rurę i ogrodzenie. Krajobraz 
przyrodniczy jest nieznacznie przekształcony. 

Krajobraz przyrodniczy jest silnie przekształcony. W krajobrazie dominują zabudowania 
kopalni i kominy. 

Surowiec przesyła się za pomocą rurociągów. 

Surowiec transportuje się za pomocą wagonów kolejowych lub samochodów ciężarowych.  

Przy wydobyciu tego surowca nie powstają odpady zalegające na powierzchni ziemi. 

W krajobrazie widoczne są liczne hałdy odpadów. 

Przy spalaniu tego surowca do atmosfery dostaje się niewielka ilość substancji 
zanieczyszczających powietrze. 

Przy spalaniu tego surowca do atmosfery dostają się duże ilości dymów i pyłów. 
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