
 

 
 

 
Biuro projektu: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa   edu-arctic2.eu  edukacja@igf.edu.pl  
Projekt EDU-ARCTIC 2: od badań polarnych do naukowej pasji - innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii otrzymał 
dofinansowanie w wysokości ok. 240 000 EUR z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu EDU-ARCTIC 2 
jest: poszerzenie wiedzy o przyrodzie, geografii, zasobach naturalnych, specyfice politycznej dotyczącej regionów polarnych oraz zwiększenie 
świadomości w zakresie zagadnień środowiskowych i zmian klimatu, zwiększenie zainteresowania kontynuowaniem edukacji i kariery STEM 
dzięki zwiększeniu wiedzy o badaniach naukowych i ich miejscu we współczesnym świecie; przybliżenie młodym ludziom możliwości kariery 
naukowej; wprowadzenie innowacyjnych narzędzi i efektywnych metod nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach. 

Wskazówki dla nauczycieli 

Tytuł pakietu: Svalbard 

Informacje dotyczące pakietu: 

Krótki opis: Svalbard to norweski archipelag w Wysokiej Arktyce, położony między 

kontynentalną Norwegią a biegunem północnym. Wyspy leżą między 10° a 35° długości 

geograficznej wschodniej i 74° a 81° szerokości geograficznej północnej. Największą wyspą 

jest Spitsbergen. Niewiele miejsc na Ziemi widzi bardziej dramatyczny wpływ zmian 

klimatycznych niż Svalbard, gdzie zanika lód morski, lodowce kurczą się, a wieloletnia 

zmarzlina rozmarza. Obserwuje się tam też coraz większy udział opadów deszczu niż śniegu.  

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

się wokół nauki (science) i obejmuje działania dotyczące rozpoznawania. Pakiet jest 

interdyscyplinarny, ponieważ wykorzystuje pojęcia geograficzne, ekonomiczne i biologiczne. 

Może być wykorzystany głównie na zajęciach z geografii, a także biologii. Jest skupiony 

głównie na życiu na archipelagu Svalbard, krajobrazach, geologii, klimacie i ekonomii. 

Słowa kluczowe: Svalbard, Spitsbergen, Arktyka, klimat, zmiany klimatyczne, osiedla, 

Longyearbyen, Hornsund, Barentsburg, lodowce, niedźwiedzie polarne, tundra. 

Wiek: 14-18 

Godziny dydaktyczne: 2-3 godziny  

Prezentacje oraz gry można wcześniej dla uczniów wydrukować 

Cele edukacyjne: 

Uczeń: 

 rozumie, co charakteryzuje regiony polarne na Ziemi; 

 wie, gdzie leży Svalbard i kiedy został odkryty; 

 wie, jak się ubrać w Arktyce latem i zimą; 

 zna bogatą różnorodność geologiczną Svalbardu; 

 rozumie i wyjaśnia zmiany klimatyczne na Svalbardzie; 

 zna różnorodność fauny i flory arktycznej; 

 zna gospodarkę i osadnictwo Svalbardu. 

Opis pakietu: 

Link do pakietu: https://graasp.eu/spaces/61012db3d0ce0d3cebbfd3fe 

Zachęcamy nauczycieli do skopiowania pakietu graasp do własnej przestrzeni, co daje 

możliwość modyfikowania zawartości, ukrywania wybranych materiałów, dodawania quizów 

itp. Ponadto nauczyciele mogą wtedy udostępniać pakiet swoim uczniom i sprawdzać 

postępy każdego ucznia. Krótki film instruktażowy, jak to zrobić, jest dostępny pod adresem:  

https://view.genial.ly/5f7ef81f1b2b330d2efa3411/video-presentation-tutorial-graasp   

Jeśli nie mają Państwo dostępu do pakietu graasp, prosimy o kontakt: edukacja@igf.edu.pl  

mailto:edu-arctic2.eu
mailto:edukacja@igf.edu.pl
https://graasp.eu/spaces/61012db3d0ce0d3cebbfd3fe
https://view.genial.ly/5f7ef81f1b2b330d2efa3411/video-presentation-tutorial-graasp
mailto:edukacja@igf.edu.pl


                                                 

 

 

 

Pakiet składa się z 7 części opisanych poniżej.  

1. Svalbard – ogólne informacje 

Najpierw uczniowie odnajdują archipelag Svalbard i inne wymienione miejsca na mapie (w 

„Atlasie Świata” lub w „Mapach Google”). Następnie przeciągają i upuszczają te nazwy do 

odpowiednich ramek na mapie. Wykorzystaj prezentację ppt, aby przedstawić uczniom 

północny archipelag Svalbard, w europejskiej części Arktyki. Następnie uczniowie oglądają 

krótki film „Poznaj Svalbard” (w wersji polskiej lub angielskiej). Poproś uczniów, aby omówili, 

co charakteryzuje regiony polarne Ziemi. Na załączonym plakacie jest kilka wskazówek. 

Następnie przedyskutuj, jakie ubrania założyliby na siebie uczniowie latem i zimą w Arktyce. 

Możesz obejrzeć film „Jak się ubrać na Svalbardzie”, aby zobaczyć, jaki ubiór jest zalecany. 

Materiały: 

 Interaktywna mapa – przyporządkuj nazwę do ramki 

https://graasp.eu/applications/61012db5d0ce0d3cebbfd560 

 Prezentacja ppt „Svalbard_informacje” 

 Film na YouTube po polsku https://www.youtube.com/watch?v=PIugAtizpi8 

 lub po angielsku https://www.youtube.com/watch?v=0Xff5Wt6X70 

 Plakat przydatny do dyskusji  

https://www.canva.com/design/DAElbnOhTfk/SNN-ZwYJVsFBoPFFlE71TA/edit 

 Odwiedź stronę internetową z filmami „jak się ubrać na Svalbardzie” 

https://en.visitsvalbard.com/visitor-information/travel-information/how-to-dress-in-

svalbard 

 

Czas działania: 25 minut 

 

2. Krajobrazy i geologia Svalbardu 

Czy wiesz, że ponad 60% Svalbardu pokrywają lodowce? Odkryj krajobraz archipelagu 
Svalbard, korzystając z mapy, zdjęć satelitarnych i lotniczych na stronie 
https://toposvalbard.npolar.no/ 

Pozwól uczniom spędzić trochę czasu na obserwowaniu wysp i krajobrazów archipelagu. 
Dostępne są opcje widoku 3D, mapy topograficznej, mapy morskiej, zdjęć lotniczych i 
satelitarnych. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na mapie zobaczysz zdjęcie satelitarne 
archipelagu. Następnie możesz powiększać i pomniejszać widok, aby zobaczyć krajobraz 
Svalbardu. Znajdź Longyearbyen, Barentsburg, Hornsund i lodowiec Hansbreen, używając 
okienka "Zoom to place name". 

Jak wyraźnie widać na zdjęciach, w krajobrazie Svalbardu dominują nagie skały, które 
doskonale nadają się do badań geologicznych. Skorzystaj z plakatu i Poradnika geologicznego 
(strony 6-7, 28-29), aby omówić różnorodność geologiczną Svalbardu. 

W pakiecie znajdziesz prezentację na temat lodowców, procesach i formach glacjalnych 
korzystając z tego linku: https://prezi.com/view/HGsgmz9Gdiq98ihfd71p/ 

Podsumowując tę część, poproś uczniów, aby napisali krótki akapit na temat tego, co ich 
najbardziej zaskoczyło. 

https://graasp.eu/applications/61012db5d0ce0d3cebbfd560
https://www.youtube.com/watch?v=PIugAtizpi8
https://www.youtube.com/watch?v=0Xff5Wt6X70
https://www.canva.com/design/DAElbnOhTfk/SNN-ZwYJVsFBoPFFlE71TA/edit
https://toposvalbard.npolar.no/
https://prezi.com/view/HGsgmz9Gdiq98ihfd71p/


                                                 

 

 

 

Materiały: 

 Prezentacja o procesach i formach glacjalnych 

https://prezi.com/view/HGsgmz9Gdiq98ihfd71p/ 

 Mapa topograficzna, zdjęcia satelitarne itp.: https://toposvalbard.npolar.no/ 

 Poster: 

https://www.canva.com/design/DAElbmXYIIQ/KcrqupQePqgMl0BW4L4xLw/view?utm

_content=DAElbmXYIIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourc

e=homepage_design_menu 

 Przewodnik geologiczny (w języku angielskim): https://brage.npolar.no/npolar-

xmlui/bitstream/handle/11250/173141/GeologyOfSvalbard.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

 

Czas działania: 20 minut  

3. Klimat 

W tej sekcji uczniowie poznają klimat i jego zmiany na Svalbardzie. Obejrzyj film Zmiany 

klimatu – Archipelagu Svalbard (w języku angielskim) 

https://www.youtube.com/watch?v=e07WUFhuMkQ.  

Przeczytaj krótką notkę o tym, co wpływa na zmiany temperatury powietrza i opadów na 

Svalbardzie https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C704113%2Cnaukowiec-znikniecie-

lodow-arktyki-spowoduje-czestsze-zjawiska-ekstremalne  

oraz https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81955%2Carktyka-w-poblizu-

polskiej-stacji-polarnej-przez-40-lat-srednia-temperatura.  

Dowiedz się o bieżących warunkach pogodowych w Arktyce, sprawdzając prognozę pogody 

dla Longyearbyen i Twojego miasta. Przeczytaj o warunkach meteorologicznych w wybranym 

miesiącu z biuletynów meteorologicznych wydawanych przez Polską Stację Polarną Hornsund 

na Spitsbergenie. 

Materiały: 

 Film z YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e07WUFhuMkQ 

 Prognoza pogody dla Longyearbyen: https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/1-

2759929/Norway/Svalbard/Svalbard/Longyearbyen 

 Biuletyny meteorologiczne Polskiej Stacji Polarnej Hornsund: 

https://hornsund.igf.edu.pl/Biuletyny/ 

 Krótka gra o meteorach w meteorologii: https://www.educaplay.com/learning-

resources/9945296-meteors_in_meteorology.html  

Czas działania: 15 minut  

 

4. Ekonomia i osadnictwo 

Z tej części pakietu uczniowie dowiedzą się, że pomimo wielu czynników ograniczających 

rozwój osadnictwa, w Arktyce i Antarktyce rozwinęły się stałe osady ludzkie. W przeszłości 

wynikało to głównie z aspektów ekonomicznych i politycznych. W ostatnich latach coraz 

większe znaczenie dla odwiedzających nabiera naturalne piękno krajobrazu. Od 1990 roku 

https://prezi.com/view/HGsgmz9Gdiq98ihfd71p/
https://toposvalbard.npolar.no/
https://www.canva.com/design/DAElbmXYIIQ/KcrqupQePqgMl0BW4L4xLw/view?utm_content=DAElbmXYIIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAElbmXYIIQ/KcrqupQePqgMl0BW4L4xLw/view?utm_content=DAElbmXYIIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAElbmXYIIQ/KcrqupQePqgMl0BW4L4xLw/view?utm_content=DAElbmXYIIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://brage.npolar.no/npolar-xmlui/bitstream/handle/11250/173141/GeologyOfSvalbard.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.npolar.no/npolar-xmlui/bitstream/handle/11250/173141/GeologyOfSvalbard.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.npolar.no/npolar-xmlui/bitstream/handle/11250/173141/GeologyOfSvalbard.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=e07WUFhuMkQ
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C704113%2Cnaukowiec-znikniecie-lodow-arktyki-spowoduje-czestsze-zjawiska-ekstremalne
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C704113%2Cnaukowiec-znikniecie-lodow-arktyki-spowoduje-czestsze-zjawiska-ekstremalne
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81955%2Carktyka-w-poblizu-polskiej-stacji-polarnej-przez-40-lat-srednia-temperatura
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81955%2Carktyka-w-poblizu-polskiej-stacji-polarnej-przez-40-lat-srednia-temperatura
https://www.youtube.com/watch?v=e07WUFhuMkQ
https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/1-2759929/Norway/Svalbard/Svalbard/Longyearbyen
https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/1-2759929/Norway/Svalbard/Svalbard/Longyearbyen
https://hornsund.igf.edu.pl/Biuletyny/
https://www.educaplay.com/learning-resources/9945296-meteors_in_meteorology.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/9945296-meteors_in_meteorology.html


                                                 

 

 

rozwój turystyki na Svalbardzie jest traktowany priorytetowo przez rząd norweski i nastąpił 

znaczny wzrost zarówno działalności komercyjnej, jak i liczby turystów. 

 

Materiały: 

 Prezentacja ppt „Osadnictwo Svalbardu”. 

 Mapa interaktywna: https://view.genial.ly/61009ae45825d50ddf887e47/interactive-

image-svalbard-osadnictwo 

 Statystyki społeczno-gospodarcze (w języku angielskim): 

https://www.ssb.no/en/virksomheter-foretak-og-regnskap/virksomheter-og-

foretak/statistikk/naeringer-pa-svalbard 

 Filmy z YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=_GsjVfofRKE&t=95s   

https://www.youtube.com/watch?v=0XhRFxZYRUo&t=24s 

https://www.youtube.com/watch?v=FPbZZ1qIozk 

 

Czas działania: 25 minut 

5. Fauna 

W tej sekcji uczniowie dowiedzą się o arktycznej dzikiej przyrodzie oraz o tym, które gatunki 

żyjące w Arktyce przystosowały się do ekstremalnych warunków panujących na Svalbardzie. 

Które z nich przebywają na Svalbardzie przez cały rok? Do wykorzystania jest prezentacja i 

plakat na temat największego drapieżnika lądowego na Ziemi. Do rozwiązania jest też 

krzyżówka. 

Materiały: 

 Prezentacje ppt  Fauna Svalbardu oraz Niedźwiedź polarny 

 Poster „Niedźwiedź polarny” 

 Gra (nie używaj polskich znaków w odpowiedziach) 

https://www.educaplay.com/learning-resources/9945243-mammals_of_svalbard.html  

Czas działania: 15 minut 

6. Flora 

Na Svalbardzie wzrost i dystrybucja roślin są ograniczone przez duże wahania temperatury, 

krótki sezon wegetacyjny, niedobór składników odżywczych i ekspozycję na wiatr. Drzew i 

krzewów nie ma, ale latem kwitnąca roślinność tundry jest zdumiewająco bogata. Ta część 

pakietu poinformuje uczniów o życiu roślin na Svalbardzie. Dostępna jest prezentacja, strona 

internetowa z wieloma zdjęciami roślin i łamigłówka, aby znaleźć nazwy roślin. 

Materiały: 

 Prezentacja ppt “Svalbard - flora”  

 Wejdź na stronę internetową https://svalbardflora.no/  i znajdź fotografie 

następujących roślin: salix polaris, Saxifraga oppositifolia, Betula nana i Dryas 

octopetala 

 Gra https://www.educaplay.com/learning-resources/9945338-plants_of_svalbard.html  

Czas działania: 10 minut 

7. Quiz 

https://www.ssb.no/en/virksomheter-foretak-og-regnskap/virksomheter-og-foretak/statistikk/naeringer-pa-svalbard
https://www.ssb.no/en/virksomheter-foretak-og-regnskap/virksomheter-og-foretak/statistikk/naeringer-pa-svalbard
https://www.youtube.com/watch?v=_GsjVfofRKE&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=0XhRFxZYRUo&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=FPbZZ1qIozk
https://www.educaplay.com/learning-resources/9945243-mammals_of_svalbard.html
https://svalbardflora.no/
https://www.educaplay.com/learning-resources/9945338-plants_of_svalbard.html


                                                 

 

 

Sprawdź wiedzę uczniów poprzez prostą grę „Rejs na Svalbard”. Błędne odpowiedzi zatopią 

statek. 

https://view.genial.ly/61006e6e2483180daee4bdad/game-rejs-na-svalbard 

https://view.genial.ly/61006e6e2483180daee4bdad/game-rejs-na-svalbard

