
 

Biuro projektu: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa   edu-arctic2.eu  edukacja@igf.edu.pl  
Projekt EDU-ARCTIC 2: od badań pola rnych do naukowej pas ji - 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 ludz iom 
możliwości kariery naukowej; wprowadzenie innowacyjnych narzędzi i efektywnych metod nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach. 

Wskazówki dla nauczycieli 

Tytuł pakietu: Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji 

Informacje dotyczące pakietu: 

Krótki opis: Współczesna rzeźba północnej Europy i Azji jest wynikiem m.in.  

działalności lądolodu skandynawskiego, który rozpoczął swoją ekspansję ok. 2,5 mln 

lat temu. Epokę lodowcową, która się wtedy rozpoczęła nazwano plejstocenem. We 

współczesnej rzeźbie największe znaczenie ma okres ostatniego zlodowacenia 

(Vistulian), a obszar nim objęty cechuje się wyraźnymi formami polodowcowymi 

(krajobraz młodoglacjalny).  

Pakiem może być wykorzystany jako uzupełnienie podstawy programowej w zakresie 

procesów egzogenicznych – rzeźbotwórcza działalność lodowców i wód 

polodowcowych. Sposób prezentacji problemu został pomyślany w taki sposób, aby 

łączyć współczesne badania lodowców z tym, co działo się na terenie, w którym 

obecnie żyjemy kilka milionów lat temu. Stąd wykorzystano także materiały 

fotograficzne z okolic Polskiej Stacji Polarnej HORNSUND na Spitsbergenie.  

W jaki sposób pakiet odnosi się do koncepcji STEM: Przygotowany pakiet 

edukacyjny odnosi się wprost do podstawy programowej przedmiotu geografia. 

Jednak omówione w nim procesy wymagają wiedzy z zakresu innych przedmiotów, w 

szczególności fizyki.   

Słowa kluczowe: formy terenu, erozja, ablacja, topnienie, sublimacja, akumulacja, 

detersja, detrakcja, egzaracja, krajobraz młodoglacjalny, krajobraz staroglacjalny, 

Vistulian.  

Wiek: 15-18 lat 

Godziny dydaktyczne: 1 

Cele edukacyjne:  

Uczeń:  

 opisuje warunki klimatyczne w plejstocenie; 

 odczytuje z mapy nazwy krain geograficznych, które znalazły się pod 

wpływem określonych lądolodów i ich kopuł; 

 wyjaśnia znaczenie opadów śniegu dla tworzenia się lądolodów; 

 wyjaśnia znaczenie najmłodszego zlodowacenia (Vistulian) na współczesną 

rzeźbę terenu północnej Eurazji; 
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 wyjaśnia znaczenie terminów „krajobraz młodoglacjalny” i „krajobraz 

staroglacjalny”;  

 opisuje, na czym polega niszcząca, transportująca i budująca działalność 

lodowców i wód wypływających z lodowca; 

 wymienia erozyjne i akumulacyjne formy glacjalne i fluwioglacjalne; 

 rozpoznaje na fotografiach i mapie wybrane erozyjne i akumulacyjne formy 

terenu; 

 wyjaśnia znaczenie terminów: denudacja, erozja, detersja, detrakcja, 

egzarazja, ablacja. 

 
Opis pakietu: 
 

Link do pakietu: https://graasp.eu/s/lbwe2r  

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  

Pakiet składa się z 4 części opisanych niżej: 

1. Plejstocen – epoka lodowcowa 

W pierwszej części uczniowie dowiedzą się, jakie warunki na Ziemi panowały 2,5 mln 

lat temu, kiedy rozpoczęła się epoka lodowcowa – plejstocen. Przygotowany tekst 

wraz z grafikami ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o tej epoce ponad 

standardową wiedzę przekazywaną na lekcjach geografii. Uczniowie dowiedzą się 

m.in. że obszary zlodowacone w północnej Europie i Azji dzieliły się na dwa lądolody, 

te z kolei na kopuły. Na podstawie zamieszczonej mapy uczniowie będą mogli 

wskazać krainy geograficzne, które znajdowały się pod wpływem wskazanych 

lądolodów i ich kopuł. To ćwiczenie ma na celu pozanie oraz utrwalenie nazw 

obiektów geograficznych w Arktyce.  

Uczniowie wyjaśnią także, dlaczego duża część Niziny Wschodnioeuropejskiej, 

Niziny Syberyjskiej, Mongolii i Tybetu była wolna od stałej pokrywy lodowej. 

 

https://graasp.eu/s/lbwe2r
https://view.genial.ly/5f7ef81f1b2b330d2efa3411/video-presentation-tutorial-graasp
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Materiały: 

 Prezentacja „Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji” (slajdy 1-4); 

 Karta pracy – zadanie 1 

 Sekcja „Plejstocen – epoka lodowcowa” na platformie graasp.eu 

Czas działania: 10 minut 

2. Tajemniczy Vistulian 

Uczniowie poznają bliżej Vistulian, czyli ostatnie zlodowacenie (północnopolskie, 

Wisły). Jest ono najistotniejsze z punktu widzenia współczesnej rzeźby. Przypomną 

sobie, czym jest krajobraz młodoglacjalny i staroglacjalny. Dzięki animacji poznają 

także, jak zmieniał się zasięg tego zlodowacenia od 38 tys. do ok. 10 tys. lat temu.  

Materiały: 

 Prezentacja „Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji” (slajdy 5-9); 

 Animacja „Rekonstrukcja zasięgu lądolodu euroazjatyckiego” 

 Sekcja „Tajemniczy Vistulian” na platformie graasp.eu 

Czas działania: 5 minut 

3. Formy glacjalne 

Rozpoczyna się zasadnicza część lekcji, której celem jest przybliżenie uczniom, w 

jaki sposób lądolody przyczyniły się do przekształcenia powierzchni Ziemi. W celu 

łatwiejszego zapamiętania terminu „formy glacjalne” uczniowie nawiążą do nazwy 

lodowca w różnych językach, następnie obejrzą animację ‘How do glaciers shape the 

landscape?” Następnie na jej podstawie opiszą, na czym polega niszcząca 

działalność lodowców.  

Następnie wspólnie z nauczycielem uporządkują swoją wiedzę na ten temat 

wprowadzając terminy: erozja, detrakcja, detersja i egzaracja. Poznają także genezę 

erozyjnych form glacjalnych. Krótkie ćwiczenie pozwoli sprawdzić stopień 

zrozumienia tej części tematu.  

Następnie uczniowie poznają szerokie znaczenie terminu „morena”, który oznacza 

zarówno materiał niesiony przez lodowiec, jak również formy terenu powstałe w 

wyniku jego akumulacyjnej działalności. Uczniowie powinni także zrozumieć, 

dlaczego niektóre formy akumulacyjne są typowe wyłącznie dla lodowców górskich 

(morena boczna i morena środkowa), a inne powstają zarówno w wyniku działania 

lodowców górskich jak i kontynentalnych (lądolodów). W tej części prezentacji 

wykorzystano m.in. aktualne zdjęcia moren wykonane w pobliżu Polskiej Stacji 

Polarnej na Spitsbergenie.  
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Na zakończenie tej części omówione zostanie także powstawanie najbardziej 

złożonych form – drumlinów. Ich budowa i skład pozwala przypuszczać, że są one 

efektem współdziałania zarówno lodowca, jak i wód z niego wypływających.  

Materiały: 

 Prezentacja „Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji” (slajdy 10-19); 

 Karta pracy – zadania 2, 3 i 4; 

 Animacja „How do glaciers shape the landscape? 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=loI584OFVpE  

 Sekcja „Formy glacjalne” na platformie graasp.eu 

Czas działania: 15 minut 

4. Formy fluwioglacjalne 

W ostatniej części uczniowie poznają wpływ wód wypływających z topniejącego 

lodowca na współczesną rzeźbę terenu. Dowiedzą się także, dlaczego do opisu 

procesu zanikania lodowca powinno się używać terminu „ablacja” niż „topnienie”. 

Poznają erozyjną, transportującą i akumulacyjną działalność wód wypływających z 

lodowca.  

W materiałe opisano, w jaki sposób doszło do powstania takich form jak: rynny, 

pradoliny, sandry, ozy, kemy. Ćwiczenia podsumowujące pomogą sprawdzić stopień 

zrozumienia tematu przez uczniów.  

Materiały: 

 Prezentacja „Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji” (slajdy 20-26); 

 Karta pracy – zadanie 5; 

 Sekcja „Formy fluwioglacjalne” na platformie graasp.eu 

Czas działania: 15 minut 

Klucz odpowiedzi: 

    

Zadanie 1. 

Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

1. Podczas zlodowacenia Wisły (Vistulian) obszar całej (obecnej) Polski był przykryty lodem  

2. Obszar Svalbardu znalazł się w zasięgu lądolodu euroazjatyckiego  

3. Skandynawia i Nowa Ziemia były pod wpływem tego samego lądolodu 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

https://www.youtube.com/watch?v=loI584OFVpE
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4. Najbardziej na północ wysuniętą kopułą lądolodu euroazjatyckiego była kopuła  
Brytyjsko-Irlandzka 

5. Prawie cała północna część ziem należących dziś do Ukrainy była pokryta przez lądolód 
euroazjatycki 

Zadanie 2. 

Sprawdź w słowniku internetowym, jak brzmi termin "lodowiec" w innych językach obcych. 
Wpisz 5 przykładów określeń "lodowiec" zbliżonych brzmieniem do angielskiego słowa 
"glacier". 
 
Przykładowe odpowiedzi: 
 
Gletser (j. indonezyjski) 
Gletscher (j. luksemburski) 
Glacier (j. łaciński) 
Gletsjer (j. niderlandzki) 
Gletscher (j. niemiecki) 
Glaciär (j. szwedzki) 
Ghiacciaio (j. włoski) 
 
Zadanie 3. 
 
Uzupełnij zdania, wybierając właściwe poniższe określenia. 
 
lodowców górskich i lądolodów, dolina V-kształtna, lodowców i wód polodowcowych, dolina U-
kształtna, lądolodów, lodowców górskich, detersji, egzaracji 
 
Formy glacjalne to efekt rzeźbotwórczej działalności            lodowców górskich i lądolodów                  . 

Formy te mogą powstawać zarówno w wyniku działalności niszczącej, jak i budującej. Najbardziej 

charakterystyczną erozyjną formą glacjalną jest                   dolina U-kształtna                                      . 

Doliny tego typu spotykamy także w Polsce (np. w Tatrach) i są one świadectwem obecności na tym 

terenie .       lodowców górskich                             . Pamiątką epoki lodowcowej są także mutony, czyli 

barańce. Ich gładko wygładzona i wyszlifowana powierzchnia to efekt          detersji                         i. 

 
Zadanie 4. 

Wskaż, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

1. Termin „morena” oznacza zarówno materiał transportowany i osadzany przez lodowiec,  
jak również polodowcowe formy terenu 

2. Morena środkowa powstaje z połączenia dwóch moren bocznych 

3. Morena środkowa może być efektem działalności lodowców górskich oraz lądolodów 

4. Materiał osadzany w wyniku działalności lodowców jest złożony z okruchów skalnych  
o jednakowej wielkości 

5. Detrakcja to przykład niszczącej działalności lodowców 

 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 
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Zadanie 5. 

Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

1. Terminy „ablacja” i „topnienie” znaczą dokładnie to samo 

2. Na podstawie układu rynien lodowcowych można określić kierunek, w jakim  
przebiegało czoło lodowca 

3. Jeziora rynnowe są na ogół długie i głębokie 

4. Obecnie w pradolinach nie płyną żadne wody powierzchniowe 

5. Sandry to przykład akumulacyjnej formy fluwioglacjalnej 

6. W sandrach materiał skalny jest posortowany, co w wynika ze spadku energii  
wód w miarę oddalania się od czoła lodowca 

7. Ozy mają kształt wydłużony, a kemy przybierają formę pagórków lub wzgórz 

 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 


