
 

Witam Was po przerwie Świątecznej. 

 

Pozostajemy wciąż w Ameryce, ale tym razem będziemy poznawać państwa Ameryki 

Północnej. Zaczniemy od drugie pod względem wielkości państwa świata. 

Temat lekcji: Kanada środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. 

Dzisiejsze zajęcie będą zakładały Waszą samodzielną pracę w celu poznania warunków 

naturalnych, historii, tradycji i dnia dzisiejszego Kanady. 

Głównym rezultatem Waszej pracy ma być prezentacja wykonana w programie Google 

Prezentacje, której tytuł ma być taki sam, jak temat lekcji. 

Przygotowałem dla Was szablon prezentacji, który Wam udostępnię poprzez Google 

ClassRoom (matryca prezentacji znajduje się na mojej stronie internetowej 

www.dejnegaw.wordpress.com w pliku ppt.). Prezentacja musi się składać z minimum 10 

slajdów, a maksymalnie 20 slajdów. Slajdy (lub grupy slajdów) mają nadane przez mnie 

wstępne tytuły, które wskazują jakie treści powinny się na nich znaleźć – ujęcie tych właśnie 

zagadnień będzie jednym z kryteriów oceny pracy. Treść, która znajdzie się na slajdzie lub 

grupie slajdów zależy od Was – proszę tylko pamiętać, że prezentacja tego typu powinna 

zawierać ilustracje oraz zwięzłe informacje tekstowe. 

Jako pomoc podczas wykonywania prezentacji może służyć prezentacja pt. „Niemcy” 

zamieszczona na mojej stronie internetowej www.dejnegaw.wordpress.com będąca pracą 

stworzoną przeze mnie dla uczniów dawnego gimnazjum w Zespole Edukacyjnym nr 1 na 

Chynowie.  

Podczas zbierania materiałów do prezentacji możecie korzystać z dowolnych źródeł – ale 

proszę pamiętać – należy je potem umieścić na końcu prezentacji w wykazie źródeł. 

Jako wstęp do pracy proszę zapoznać się z filmem na You Tube, do którego link podaję 

poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5jgBDCo1FQ&list=UUHYnPnwSDoLsr2GQO7uhm2

Q&index=10 

Film trwa  12:57 minut i omawia wszystkie zagadnienia związane z tematem zajęć.  

Gotową prezentację proszę mi przede wszystkim udostępnić na Google ClassRoom 

(ewentualnie zapisać jako plik prezentacji i wysłać e-mailem) do dnia 22 kwietnia (środa) do 

godziny 15:00. 

Kryteria oceny prezentacji: 

1. zgodność z tematem (0-1 pkt.), 

2. zachowanie zagadnień przedstawionych w prezentacji (0-1 pkt.), 

3. oryginalny dobór treści prezentacji (0-1 pkt.), 

4. strona estetyczna prezentacji (wygląd slajdów, efekty, kolory, itp. 0-1 pkt.), 

http://www.dejnegaw.wordpress.com/
http://www.dejnegaw.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w5jgBDCo1FQ&list=UUHYnPnwSDoLsr2GQO7uhm2Q&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=w5jgBDCo1FQ&list=UUHYnPnwSDoLsr2GQO7uhm2Q&index=10


5. zachowanie minimalnej i maksymalnej liczby slajdów (0-1 pkt.),  

6. terminowość wykonania pracy (0-1 pkt.). 

Życzę udanej i twórczej pracy 

Waldemar Dejnega 

 

Ps. Wystawiłem oceny za pracę z lekcji „Ludność i miasta Ameryki”. Część osób nie 

przesłała mi zadań. 

 

 


