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Teachers’ Guidelines 

Tytuł pakietu: Grenlandia 

Information about the package: 

Krótki opis: Pakiet poświęcony jest geografii regionalnej Grenlandii. W sposób inspirujący prowadzi 

ucznia przez środowisko przyrodnicze, gospodarkę i kulturę tej największej wyspy świata. W pakiecie 

znajdują się zarówno teksty, grafiki, filmy i prezentacje, jak również zadania interaktywne pomagające 

zaangażować ucznia w proces poznawania Grenlandii.  

W jaki sposób pakiet odnosi się do koncepcji STEAM: Zakres tematyczny pakietu skupia się wokół 

nauki (science), kultury (art) oraz matematyki (mathematics). 

W zakresie nauki (science) w pakiecie zostały szeroko omówione zagadnienia związane ze 

środowiskiem przyrodniczym Grenlandii – klimat, hydrosfera, geologia i krajobraz, rośliny oraz 

zwierzęta. Omówiono także zagadnienia gospodarcze. Kwestie związane z działalnością człowieka 

obejmują także zakres kultury (art.) – jedzenie, język, muzyka i sztuka. Pakiet pozwala także doskonalić 

umiejętności w zakresie matematyki (mathematics). Służą do tego m.in. ćwiczenia z przeliczania 

temperatury wg różnych skal.  

Słowa kluczowe: Grenlandia, klimat, hydrosfera, geologia, krajobraz, gospodarka, kultura Dorset. 

Wiek: 14-16 

Godziny dydaktyczne: 3 godziny + 7-dniowy projekt indywidualny ucznia polegający śledzeniu zmian 

temperatury powietrza w Nuuk, stolicy Grenlandii na podstawie wybranej witryny z prognozami 

pogody, np. weather.com 

Learning objectives: 

Uczeń: 

 opisuje klimat Grenlandii; 

 stosuje różne skale temperatury; 

 korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących pogody na Grenlandii; 

 opisuje zmiany pokrywy lodowej Grenlandii na podstawie ilustracji i zdjęć satelitarnych; 

 opisuje historię geologiczną Grenlandii; 

 korzysta z przewodnika do oznaczania roślin; 

 podaje przykłady zwierząt lądowych i morskich żyjących w Arktyce; 

 opisuje główne źródła dochodu mieszkańców; 

 opisuje kulturę i język mieszkańców Grenlandii. 
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Content of the package: 

Link do pakietu: 
https://cloud.graasp.eu/en/pages/5f7b0248df99367b42a62968/subpages/5f7b0249df99367b42a6296b  

1. Wstęp – wprowadzenie do tematu 

a. Aktywności – „name the frame” – wskaż na mapie wybrane obiekty. Po wykonaniu 

zadania uczniowie mogą uzyskać dodatkowe informacje nt. wskazanych obiektów.  

b. Krótki film w języku angielskim – podstawowe informacje o Grenlandii.  

2. Klimat i hydrosfera 

a. Klimat Grenlandii 

b. Temperatura. Różne skale temperatury, poradnik – w jaki sposób wyrazić tę samą 

temperaturę w C, F, K i R. Praca – analiza danych.  

c. Wiatry 

d. Sezon ablacyjny, zmiana pokrywy lodowcowej – obserwacje NASA 

e. Globalne ocieplenie na Grenlandii – zadanie: mapa myśli 

3. Geologia i krajobraz 

a. Historia geologiczna Grenlandii – prezentacja 

b. Ruch płyt tektonicznych – wizualizacja 

c. Ciężar pokrywy lodowej 

d. Bilans masy lodowca 

4. Rośliny 

a. Przewodnik do oznaczania roślin występujących na Grenlandii 

5. Fauna 

a. Zwierzęta Grenlandii – krótki film 

b. Rekin polarny – film 

c. Graj w bingo – zwierzęta 

d. Zadanie – łączenie: jaki to wieloryb? 

6. Gospodarka 

a. Prezentacja gospodarki 

b. Podstawowe dane w formie graficznej 

c. Niezwykłe zasoby – kriolit 

d. Powstanie krateru 

e. Grenlandzkie żelazo – prezentacja 

f. Gospodarka Grenlandii – Kahoot 

7. Kultura 

a. “We are – what we eat – Greenland” – film z serii National Geographic  

b. Lekcja języka grenlandzkiego – film 

c. “Nuuk – the largest city of Greenland” – film 

d. Muzyka  

e. Kultura Dorset 
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Additional resources and links, references: 

1. Definicje z Polarpedii – internetowej encyklopedii wiedzy o Arktyce – które zostały użyte 

w pakiecie: 

Grenlandia: https://polarpedia.eu/pl/grenlandia/  

Inuicki śpiew gardłowy: https://polarpedia.eu/pl/inuicki-spiew-gardlowy/ 

Język grenlandzki: https://polarpedia.eu/pl/jezyk-grenlandzki/ 

Kultura Dorset: https://polarpedia.eu/pl/kultura-dorset/  

2. Filmy, które zostały użyte w pakiecie: 

Quick facts about Greenland https://youtu.be/9UBfPwpIqsI  

Greenland Ice Sheet Changing https://youtu.be/kteMXaUNvlc  

Grenlandia – skutki ocieplenia https://cutt.ly/VhUwnZZ  

Film Europejskiej Agencji Kosmicznej 

https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2020/05/003/orig-2005_003_AR_EN.mp4  

Wizualizacja ruchu tektonicznego Grenlandii: https://cutt.ly/xhUwXec  

Fauna Grenlandii https://youtu.be/5jqw_RfFn5g  

The 400-Year-Old Shark https://youtu.be/Djj3-jF19F8  

How scientists found a huge impact crater in Greenland https://youtu.be/8IBNbqWz4H4  

We Are What We Eat. Grenland https://youtu.be/ohskrSuq8Mo  

Lekcja grenlandzkiego https://youtu.be/F0c07kFMPcs  

Nuuk - the largest city of Greenland https://youtu.be/DdWpppXPpSk  

East Greenland Drum Dancing https://youtu.be/jVZFCB5iQaU  

Traditional Inuit Music https://youtu.be/_Q005ElC2Ew  
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