
ATRAKCJE GEOTURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W EDUKACJI ZDALNEJ I 

STACJONARNEJ 

Pod takim tytułem znajdziecie Państwo na stronie www.geoportal.lodzkie.pl  

niezwykle ciekawie zbudowaną stronę poświęconą geologicznym i geomorfologicznym 

atrakcjom województwa łódzkiego. Znajdziemy tu informacje o najcenniejszych obiektach 

przyrody nieożywionej województwa łódzkiego oraz o miejscach istotnych dla nauki, historii i 

kultury regionu. Świetnie nadaje się do wykorzystania na lekcjach geografii prowadzonych 

stacjonarnie oraz zdalnie.  

Podstawa programowa z geografii dla szkół ponadpodstawowych wymaga 

kształtowania u uczniów umiejętności kluczowych, które pozwolą na lepsze zrozumienie 

zależności występujących między działalnością człowieka a przyrodą, określanie związków i 

zależności zachodzących między elementami środowiska geograficznego, a także m.in. 

doboru odpowiednich metod badań geograficznych i stosowania elementarnych zasad ich 

prowadzenia oraz korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej i technologii 

geoinformacyjnych. Treści geoportalu mogą być wykorzystane podczas realizacji 

następujących treści podstawy programowej z geografii dla szkół ponadpodstawowych: 

A.  zakres podstawowy: 

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych 

przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i 

kartograficzna ich prezentacja.  

V. Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne 

kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały. Uczeń: 

3. charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja) 

oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru, lodowców, lądolodu i mórz oraz wietrzenia; 

4. rozpoznaje wybrane rodzaje skał oraz przedstawia ich gospodarcze zastosowanie. 

 

XIV. Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizycznogeograficzne, 

budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, 

formy ochrony przyrody, stan środowiska przyrodniczego. Uczeń: 

3. charakteryzuje na podstawie map rozmieszczenie głównych zasobów surowców mineralnych Polski oraz 

określa ich znaczenie gospodarcze; 

4. identyfikuje związki pomiędzy budową geologiczną Polski i własnego regionu a głównymi cechami 

ukształtowania powierzchni; 

10. dokonuje analizy stanu środowiska w Polsce i własnym regionie oraz przedstawia wnioski z niej wynikające, 

korzystając z danych statystycznych i aplikacji GIS. 

 

B. zakres rozszerzony: 

 

I. Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne: wywiady, badania ankietowe, analiza źródeł 

kartograficznych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i geoinformacyjnych do 

pozyskania, tworzenia zbiorów, analizy i prezentacji danych przestrzennych. Uczeń: 

5. wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne do pozyskiwania, 

przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych; 
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7. rozumie istotę identyfikowania zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych i czasowych między 

elementami przestrzeni geograficznej, argumentowania, wnioskowania i formułowania twierdzeń o 

prawidłowościach. 

 

V. Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych: najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi, 

minerały, geneza i wykorzystanie skał, procesy rzeźbotwórcze i ich efekty (wietrzenie, erozja, transport, 

akumulacja, ruchy masowe), odkrywka geologiczna. Uczeń: 

2. charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi (fałdowania, 

transgresje i regresje morskie, zlodowacenia, rozwój świata organicznego i jego wymieranie) oraz odtwarza je 

na podstawie analizy profilu geologicznego; 

3. wyróżnia główne minerały skałotwórcze, klasyfikuje skały, przedstawia genezę skał magmowych, osadowych 

i przeobrażonych;  

4. podczas lekcji w terenie rozpoznaje rodzaje skał występujących na powierzchni oraz wykorzystywanych w 

budownictwie w najbliższej okolicy; 

7. przedstawia przykłady ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu wynikające z budowy geologicznej 

podłoża, rzeźby i grawitacyjnych ruchów masowych;  

8. dostrzega prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i procesów geologicznych na Ziemi, wykorzystując 

technologie geoinformacyjne; 

10. analizuje podczas zajęć w terenie odkrywkę geologiczną i wnioskuje na jej podstawie o przeszłości 

geologicznej obszaru;  

11. dokonuje obserwacji i sporządza dokumentację procesów geologicznych i geomorfologicznych 

zachodzących w okolicy miejsca zamieszkania oraz przedstawia ich wyniki w wybranej formie. 

 

XVI. Elementy przestrzeni geograficznej i relacje między nimi we własnym regionie – badania i obserwacje 

terenowe. Uczeń: 

4. na podstawie obserwacji oraz dostępnych materiałów źródłowych (np. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, geoportalu, zdjęć satelitarnych) wyróżnia główne funkcje i dokonuje oceny 
zagospodarowania terenu wokół szkoły;  
5. wykorzystując dane GUS oraz narzędzia GIS, analizuje i wyjaśnia strukturę użytkowania gruntów rolnych na 

terenach wiejskich lub gruntów zabudowanych i urbanizowanych na terenach miejskich własnego regionu. 

 

Na podstawie aplikacji „Atrakcje geoturystyczne województwa łódzkiego” uczniowie 

mogą: 

- zapoznać się z budową geologiczną najbliższej okolicy (w czasie zajęć prowadzonych zdalnie 

uczniowie mogą to zrobić bez konieczności wyjścia z domu), 

- przygotować się do zajęć terenowych (oprócz informacji  w Centralnym Rejestrze 

Geostanowisk Polski jest w nim także dokumentacja graficzna - zdjęcia), 

- zaplanować zajęcia terenowe lub wycieczkę rowerową (są na mapę naniesione szlaki 

rowerowe!), 

- poznać miejsca, w których mieszczą się lapidaria, muzea, wystawy prezentujące ciekawe 

obiekty geologiczne. 

Mapa umożliwia także dokładne zapoznanie się z podziałem fizycznogeograficznym 

województwa łódzkiego – przez kliknięcie w dowolne miejsce na mapie rozwija się nazwa 

krainy geograficznej oraz nazwa mezoregionu.  



 

Gdy przejdziemy do dedykowanej aplikacji dla geoturystyki otwiera się mapa oraz niezbędne 

do niej objaśnienia zawarte: 

      -    w legendzie              -  w liście warstw         - galerii map bazowych 

 - w informacjach                 - w przewodniku: 

 

Aplikacja pozwala także na wyszukanie geoatrakcji w pobliżu naszego miejsca pobytu - 

oraz udostępnienie . 



Kliknięcie w interesującą nas ikonę rozwija informację o nazwie obiektu, jego położeniu, 

typie, stanie ochrony, dostępności. Kliknięcie w  więcej informacji przenosi nas do 

Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski Państwowego Instytutu Geologicznego: 

 

Aplikacja „Atrakcje geoturystyczne województwa łódzkiego” powinna stać się nowym 

narzędziem w pracy każdego nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej. POLECAM. 
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