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Jak nie zgubić się podróżując po świecie
Jak opisać położenie geograficzne za pomocą globusa
Space Awareness, Leiden Observatory

Wiek
8 - 14 lat
Poziom
szkoła podstawowa, gimnazjum
Czas
1h
Grupa
Grupa
Nadzór
Bez nadzoru
Koszt
Niski (< ~5 EUR)
Lokalizacja
w pomieszczeniu (małym, np. w klasie)
Podstawowe umiejętności
Opracowywanie i stosowanie modeli, analiza i interpretacja danych, wykorzystanie umiejętności matematycznych i myślenia komputacyjnego
Rodzaj ćwiczenia edukacyjnego
częściowe dochodzenie do wniosków
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Krótki opis
W ramach tego ćwiczenia, uczniowie korzystają z globusa, aby nauczyć się określać położenie geograficzne. Uczą się jak określać szerokość geograficzną za pomocą gwiazd. Uczniowie dowiedzą się czym jest szerokość i długość geograficzna oraz jak je stosować do celów wskazania położenia na ziemi. Dowiedzą się również, że w niektórych miejscach na Ziemi, położenie słońca w zenicie może ulegać zmianie w ciągu roku.
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Cele
Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie poznają podstawy geografii i nauczą się określać położenie geograficzne. W tym celu niezbędne jest opanowanie podstawowego słownictwa, takiego jak szerokość i długość geograficzna, południk, bieguny. Uczniowie uczą się korzystać z narzędzi takich jak kompas, aby określić szerokość geograficzną za pomocą gwiazd. Rozwijane są także umiejętności matematyczne, takie jak odczytywanie i pomiar kątów.
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Cele uczenia się
Uczniowie będą umieli wyjaśnić, że Ziemia ma kształt kulisty, pomimo tego, że mapy są płaskie.
	Będą umieli określić szerokość i długość geograficzną i będą wiedzieli do jakich celów są one wykorzystywane.
	Uczniowie będą potrafili określić położenie na globusie i obliczyć szerokość i długość geograficzną danego miejsca.
	Uczniowie będą potrafili wykorzystać położenie gwiazd w celu określenia szerokości geograficznej na globusie.
	Uczniowie będą w stanie wyjaśnić, dlaczego na Wyspach Zielonego Przylądku słońce czasem znajduje się na północy, a innym razem na południu.
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Ewaluacja
Poproś uczniów, aby pokazali, w jaki sposób określić szerokość i długość geograficzną miejsca, w którym się znajdują, korzystając z podanych materiałów.
	Poproś uczniów pracujących w małych grupach, aby określili lokalizację różnych miast z podaniem ich długości i szerokości geograficznej.
	Poproś uczniów, aby narysowali położenie słońca na niebie na Wyspach Zielonego Przylądka (z określeniem położenie za pomocą kompasu) oraz osobę i cień, jaki rzuca w południe latem i zimą.
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Materiały
Pomoce, jakie należy zapewnić każdej grupie:
	Globus z oznaczonymi liniami długości i szerokości geograficznej 
	Lampa
	Kątomierz
	3 ołówki
	Naklejka
	Dostęp do Internetu w celu sprawdzenia dokładnych współrzędnych geograficznych danego miejsca na Ziemi na następującej stronie internetowej:http://www.findlatitudeandlongitude.com/
	Należy pobrać aplikację night sky na tablety lub urządzenia przenośne, np. Sky map lub Pocket universehttps://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8

Opcjonalnie:
	Sznurek do owinięcia wokół globusa
	Kompas, aby wskazać północ
	Kwadrant
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Informacje ogólne
Gwiazda Polarna - Jeśli nocą będziemy patrzeć w niebo w regularnych odstępach czasu, to zauważymy, że gwiazdy powoli poruszają się wokół Gwiazdy Polarnej. Na półkuli południowej, wszystkie gwiazdy poruszają się wokół bardzo ciemnego miejsca o nazwie Worek Węgla. Obecnie Gwiazda Polarna zawsze wskazuje kierunek północy rzeczywistej i widoczna jest tylko na półkuli północnej. Worek Węgla pokazuje kierunek południowy i jest widoczny tylko na półkuli południowej.
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Gwiazdozbiór to konstelacja gwiazd, które tworzą symboliczne kształty i które zawsze wydają się być w tym samym położeniu względem siebie. Gwiazda Polarna znajduje się na końcu dyszla gwiazdozbioru pn. Mały Wóz. Na niebie można też zobaczyć inne gwiazdozbiory, np. Wielki Wóz i Kasjopeję. Można je z łatwością dostrzec, jeśli patrzymy w nocne niebo ze słabo oświetlonego miejsca. Najtrudniej jest znaleźć Mały Wóz, ponieważ gwiazdy wchodzące w jego skład świecą słabszym światłem. Najpierw znajdź Wielki Wóz i Kasjopeję. Następnie spróbuj znaleźć Mały Wóz na podstawie położenia tych trzech konstelacji, jak pokazano na rysunku. Jeśli po upływie godziny spojrzycie na te konstelacje ponownie, to zobaczycie, że zmieniły one swoje położenie względem Gwiazdy Polarnej.
Gdzie jest Słońce?
Patrząc na horyzont i znając kierunek wschodu i zachodu słońca, możemy określić, w jakim kierunku zmierzamy. Aby pójść w odwrotnym kierunku, wystarczy obrócić się tyłem do kierunku wschodu i zachodu słońca. Jest to łatwe, gdy znajdujemy się na ziemi. Musimy tylko skupić się na jednym lub dwóch punktach na horyzoncie i pójść w odwrotnym kierunku, zmieniając punkty odniesienia z tych po prawej stronie na stronę lewą, a punkty po lewej stronie na stronę prawą. Oczywiście, jeśli masz kompas możesz stwierdzić, w którym kierunku jest północ, południe i pozostałe strony świata. Jednak możliwe jest również znalezienie drogi bez kompasu, ponieważ, na przykład, w Portugalii w południe słońce zawsze znajduje się na południu.
Usytuowanie Słońca przez cały dzień
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Słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie.
Położenie słońca na półkuli północnej, powyżej zwrotnika raka
Znalezienie drogi w nocy, na pustyni lub na morzu jest trudniejsze, ponieważ nie widzimy żadnych punktów odniesienia na horyzoncie. Na półkuli północnej, Gwiazda Polarna zawsze znajduje się na północy i jest widoczna w nocy. Jeśli więc staniemy twarzą naprzeciw Gwiazdy Polarnej, Słońce będzie wschodzić po naszej prawej stronie, a zachodzić po naszej lewej stronie. Jeśli mieszkacie na Wyspach Zielonego Przylądka, leżących między zwrotnikiem raka a równikiem, również zobaczycie Gwiazdę Polarną, która znajduje się na północy. Ale, w zależności od pory roku, w południe słońce może być na północ lub południe od miejsca, w którym się znajdujesz. Jeżeli będziemy podróżować na półkulę południową, jak robili to portugalscy nawigatorzy w XV w., nie zobaczymy już Gwiazdy Polarnej. Natomiast Worek Węgla zawsze wskaże nam drogę na południe.
Należy pamiętać, że dostępne są również inne sposoby określania położenia bieguna północnego i południowego. Na przykład, na półkuli północnej można poszukać gwiazdozbioru Kasjopei, ale nie jest to konieczne. Patrz: http://apod.nasa.gov/apod/ap070108.htmlNa półkuli południowej dostępne są co najmniej cztery różne metody znalezienia położenia bieguna południowego, patrz:https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_pole#Finding_the_south_celestial_pole

Wybrane przyrządy nawigacyjne
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Kwadrant to przyrząd wynaleziony przez Ptolomeusza, a następnie usprawniony przez średniowiecznych muzułmańskich astronomów. Nawigatorzy używali go, aby zmierzyć szerokość geograficzną. Patrzyli na gwiazdy przez przeziernik i trzymali kwadrant do czasu aż płaszczyzna stawała się pionowa. Wysokość Gwiazdy Polarnej mierzona za pomocą kwadrantu odpowiada szerokości geograficznej, na jakiej znajduje się mierzący, pod warunkiem, że jest na półkuli północnej. Nawigatorzy korzystali także z przyrządu, który uwzględniał wysokość centrum Słońca. Patrzyli oni na wprost, stojąc bokiem do słońca, aby nie patrzeć bezpośrednio na słońce.
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Szerokość geograficzna
Dzięki obserwacjom Słońca i regularności obrotów Ziemi wokół Słońca, astronomowie i geografowie potrafiły znaleźć praktyczne sposoby na określenie położenia na Ziemi.
Punkty na północ i południe od równika były oznaczane wzdłuż równoległych linii biegnących wokół Ziemi. Linie te są nazywane równoleżnikami i ich położenie jest mierzone w stopniach: Szerokość geograficzna równika wynosi zero stopni, a biegun północny leży pod kątem 90º na północ od Równika. Biegun południowy znajduje się pod kątem 90º na południe od równika. Pomiar położenia w osi północ-południe nosi nazwę szerokości geograficznej.
Aby określić szerokość geograficzną danego punktu w ciągu dnia, oprócz znajomości kąta nachylenia słońca nad horyzontem w południe, daty, przybliżonego położenia na Ziemi, musisz też wiedzieć, czy jesteś na półkuli północnej czy południowej i musisz znać swoją pozycję w stosunku do zwrotników. Na półkuli północnej kąt Gwiazdy Polarnej nad horyzontem oznacza wartość szerokości geograficznej danej lokalizacji.
Szerokość geograficzna danego punktu to pomiar kąta, jeśli podróżujemy od równika do równoleżnika, który przechodzi przez ten punkt, w płaszczyźnie prostopadłej do równika. O każdej porze nocy, kąt ten jest równy kątowi Gwiazdy Polarnej nad horyzontem. Pomiar szerokości geograficznej jest prosty, ponieważ na półkuli północnej Gwiazda Polarna jest zawsze widoczna na nocnym niebie.
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Długość geograficzna
Długość geograficzna przedstawia jedynie informacje na temat jednego elementu położenia na globusie. Aby uzyskać pełne informacje na temat lokalizacji danego punktu, musimy wykorzystać drugi punkt odniesienia wskazujący, gdzie na globusie znajduje się pozioma linia lokalizacji.
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Południki to linie łączące biegun północny i południowy na globusie, są one podobne do cząstek mandarynki. Każdy południk przecina linię równika. Jako, że równik jest okręgiem, możemy podzielić go na 360°. Ze względów historycznych, od 1884 r. liczenie południków rozpoczynamy od punktu, w jakim znajduje się Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich, w Londynie w Wielkiej Brytanii. Obserwatorium znajduje się na południku zerowym, którego długość geograficzna ma wartość 0°. Kierując się na wschód od południka zerowego, długość geograficzna mierzona jest w stopniach na wschód aż do 180°, np. Paryż ma długość geograficzną wschodnią wynoszącą 2,4°E. Podobnie, kierując się na zachód, długość mierzona jest w stopniach na zachód, np. Lizbona ma długość geograficzną zachodnią wynoszącą 9,1°W.
Jeśli będziemy znać szerokość i długość geograficzną danego miejsca, możemy określić jego miejsce na globusie, które jest zwane współrzędnymi.
Jednostki długości i szerokości geograficznej
Zarówno długość jak i szerokość geograficzna mierzone są w stopniach. Aby dokładniej określić lokalizację, kąty dzieli się na mniejsze jednostki miary. Alternatywnie, w sposób podobny do godziny, stopnie można podzielić na minuty kątowe (') i sekundy kątowe ("), gdzie 60‘ to jeden kąt, a 60" to jedna minuta kątowa. Tak więc nachylenie Ziemi o wartości 23°30' równe jest 23,5°. Powyżej wykorzystano ułamki stopnia.
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Pełny opis ćwiczenia
Ćwiczenie 1: Nasze usytuowanie na Ziemi: szerokość geograficzna
Krok 1.
Uczniowie znajdują na globusie miasto, w którym mieszkają. Należy użyć tu aplikacji na iPada lub telefon komórkowy, która pokazuje widok nocnego nieba w danej lokalizacji. Aplikacja może to ustalić na podstawie lokalizacji lub można wpisać nazwę danej miejscowości (lub nazwę najbliższego dużego miasta).
Krok 2.
Jeśli w klasie jest dostępny tylko jeden przyrząd, poproś ochotnika, by zlokalizował Gwiazdę Polarną, jeśli znajdujecie się na półkuli północnej lub Worek Węgla, jeśli znajdujecie się na półkuli południowej.
Krok 3.
Uczeń obraca i przesuwa przyrząd do czasu, aż znajdzie Gwiazdę Polarną lub Worek Węgla. Użyj kompasu w aplikacji lub inny uczeń może skorzystać z kompasu, aby znaleźć północ lub południe, w zależności od potrzeb. Sposoby zlokalizowania tych obiektów przedstawiono w informacjach ogólnych.
Krok 4.
Po zlokalizowaniu przez niego obiektu, poproś ucznia, żeby przytrzymał przyrząd skierowany w tym samym kierunku.
Krok 5.
Poproś drugiego ucznia, żeby zmierzył za pomocą kątomierza kąt nachylenia Gwiazdy Polarnej lub Worka Węgla w odniesieniu do podłogi/ horyzontu. Ewentualnie, jeśli macie do dyspozycji kwadrant, widok nocnego nieba może zostać zaprezentowany na ekranie w pionie i uczniowie mogą patrzeć przez kwadrant, aby zmierzyć kąt obiektu w odniesieniu do horyzontu. To ćwiczenie można również przeprowadzić za pomocą kwadrantu patrząc w niebo w jasną noc.
Krok 6.
Uczniowie notują kąt, jaki zmierzyli. (Ten kąt to szerokość geograficzna miejsca, w którym jesteście).
Krok 7.
Zapytaj uczniów, czy każdy widzi Gwiazdę Polarną (lub Worek Węgla) pod takim samym kątem? Dlaczego/dlaczego nie? Wybierzcie różne miejsca na świecie, na obu półkulach i spróbujcie zmierzyć kąt nachylenia Gwiazdy Polarnej (lub Worka Węgla, jeśli jest widoczny w waszej lokalizacji) nad horyzontem lub odnotujcie ten fakt, jeśli nie możecie jej zobaczyć. Wskażcie na globusie, gdzie one się znajdują, aby przeprowadzić porównanie. Uczniowie powinni dojść do wniosku, że ludzie na półkuli północnej widzą Gwiazdę Polarną (a ludzie na półkuli południowej nie), ale widzą ją pod różnymi kątami, w zależności od ich lokalizacji (lub Worek Węgla z półkuli południowej). Należy im wyjaśnić, że kąt ten mówi nam, jak daleko znajdują się na północy lub południu. oraz, że jest to szerokość geograficzna. Zapisz to słowo na tablicy.
Krok 8.
Należy pokazać uczniom linie szerokości geograficznej na globusie. Czy wiedzą co to jest równik i gdzie się on znajduje? Należy pokazać im i wyjaśnić, że równik przechodzi wokół środka Ziemi. Jego szerokość geograficzna wynosi 0°. Jeśli będziemy podróżować na północ, kąt wzrasta aż do bieguna północnego, który ma wartości 90°N, a przesuwając się na południe od równika, kąt wzrasta aż do bieguna południowego, gdzie wynosi 90°S.
Krok 9.
Zapytaj uczniów, w jaki sposób można wykorzystać te informacje. Uczniowie powinni dojść do wniosku, że można zmierzyć kąt Gwiazdy Polarnej/ Worka Węgla, aby określić szerokość geograficzną i znaleźć lokalizację na Ziemi, tak jak robili to eksploratorzy podróżujący drogą morską.
astroedu1609-cape-verde.png

file_29.wmf


Ćwiczenie 2: Nasze usytuowanie na Ziemi: długość geograficzna
Krok 1.
Zapytaj uczniów, czy wiedząc jak daleko na północ lub południe się znajdują, mogą dokładnie określić położenie na Ziemi. Odpowiedź brzmi NIE. Wiedząc nawet jak daleko na północ lub południe się znajdujemy, nadal możemy znajdować się w dowolnym punkcie leżącym wzdłuż tej samej równoległej linii, np. w Nicei we Francji lub w Toronto w Kanadzie. Te oba miasta mają tę samą szerokość geograficzną wynoszącą 43,7°, a jednak znajdują się bardzo daleko od siebie.
Krok 2.
Poproś uczniów, żeby określili/ pokazali umiejscowienie tych dwóch miast na globusie. Zapytaj uczniów, czy potrafią podać inne informacje, które mogą zostać wykorzystane, aby odróżnić te dwa miasta od siebie: co je odróżnia?
Krok 3.
Uczniowie powinni dojść do wniosku, że chodzi o usytuowanie w poziomie na globusie, tzn. różni je położenie na linii wschód-zachód. Wyjaśnij uczniom, że umownie dzielimy globus za pomocą linii biegnących od bieguna północnego do południowego, co przypomina cząstki mandarynki. Poproś studentów, aby wskazali te linie na globusie. Wyjaśnij uczniom, że linie te nazywamy liniami długości geograficznej i zapisz ten termin na tablicy.
Krok 4.
Poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie, że wsiadają do samolotu i następnie lecą samolotem w kierunku wschodnim. Samolot okrąży całą Ziemię. Zapytaj uczniów ile stopni ma okrąg. Odpowiedź: 360°.
Krok 5.
Zapytaj uczniów, czy jest miejsce od którego można rozpocząć liczenie linii południków? Nie, nie ma takiego miejsca, ponieważ Ziemia jest kulą. Wyjaśnij, że w 1884 roku uzgodniono, że linia przechodząca przez Londyn będzie południkiem zerowym o długości geograficznej 0°. Kierując się na wschód, kąt wzrasta do 90°E, a następnie do 180°. Kierując się na zachód od południka zerowego, kąt wzrasta do 90°W, a następnie do 180°.
Krok 6.
Uczniowie używają globusa lub mapy świata, aby odnaleźć długość geograficzną miejsca, w którym się znajdują. Notują wynik. Uczniowie mogą teraz podać pełne współrzędne; długość i szerokość geograficzną miejsca, w którym się znajdują.
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Krok 7.
Zapytaj uczniów, czy znają sposoby na bardziej dokładne określenie lokalizacji niż za pomocą globusa. Czy można skorzystać z technologii? W jaki sposób można odnaleźć drogę podróżując samochodem?
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Krok 8.
Wyjaśnij, że współcześnie jesteśmy w stanie dużo bardziej precyzyjnie określić współrzędne danego miejsca dzięki systemowi nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System). System wykorzystuje sieć satelitów okrążających Ziemię w przestrzeni używanej do nawigacji. Jeśli odbiornik GPS może „znaleźć", czyli skomunikować się z czterema lub z większą liczbą tych satelitów, jego lokalizacja może zostać określona za pomocą techniki triangulacji.
Ćwiczenie 3: Kierunek przemieszczania się słońca
Wyspy Zielonego Przylądka leżą niedaleko zachodniego wybrzeża Afryki Północnej, pomiędzy równikiem (0°) a zwrotnikiem raka (23,5°N). Ich szerokość geograficzna to 15°N. Wykorzystując tę wiedzę, zbadamy dlaczego mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka czasami w południe widzą słońce na północy, a innym razem na południu.
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Krok 1.
Upewnij się, że uczniowie mogą dokładnie obejrzeć globus. Poproś uczniów, aby znaleźli swoje położenie, równik i oś północ-południe na globusie. Można owinąć sznurek wokół globusa, aby pokazać położenie równika.
Krok 2.
Oświetl globus lampą i pochyl oś lekko w stronę światła, tak, aby obszar wokół bieguna północnego, określony przez koło podbiegunowe, został oświetlony. Umieść ołówek naprzeciwko globusa i przesuń go w pionie pomiędzy biegunem północnym a południowym. Pokaż, że jeśli przesuniesz ołówek na północ, jego cień będzie skierowany na północ, a słońce będzie znajdować się na południu. Jeśli przesuniemy ołówek na południe, jego cień będzie skierowany na południe, ponieważ słońce w zenicie będzie znajdować się na północy.
Krok 3.
Zapytaj uczniów, co zaobserwowali. Przesuwając ołówek w kierunku północnym, zapytaj uczniów, w którym kierunku pada cień, jeżeli ołówek znajduje się ponad słońcem? (W kierunku południowym). Przesuwając ołówek w kierunku południowym, zapytaj w którym kierunku pada cień, jeżeli ołówek znajduje się poniżej słońca? (W kierunku północnym). Uczniowie powinni również zauważyć, że w pewnym punkcie ołówek nie rzuca cienia.
Krok 4.
Powiedz uczniom, że jest taki okrąg szerokości geograficznej, podobny do równika, który nie otacza środka ziemi. Nosi on nazwę zwrotnika raka i jego szerokość geograficzna to 23,5º na północ od równika. Czy mogą wykorzystać wcześniejszą wiedzę, żeby określić gdzie się znajduje? Umieść ołówek na tej szerokości geograficznej.
Krok 5.
Przechyl oś w ten sposób, że ołówek nie rzuca cienia, gdy znajduje się na wysokości zwrotnika raka. Oś globusa jest teraz pochylona o 23,5º względem pionu. Osoby znajdujące się na Ziemi w punkcie, w którym ołówek dotyka globusa mogą zobaczyć słońce w położeniu lampy w samo południe 21 czerwca.
Krok 6.
Powiedz uczniom, że Wyspy Zielonego Przylądka mają szerokość geograficzną 15°N. Czy mogą znaleźć to miejsce na globusie? Czy Wyspy Zielonego Przylądka znajdują się na północ czy południe od zwrotnika raka? Możecie umieścić naklejkę, aby wskazać jego lokalizację.
Krok 7.
Utrzymując takie samo pochylenie jak powyżej (słońce znajduje się bezpośrednio nad zwrotnikiem raka), przesuń ołówek w kierunku Wysp Zielonego Przylądka. Zapytaj uczniów, w jakim kierunku pada cień (powinien padać w kierunku południowym).
Krok 8.
Teraz przesuń Ziemię/ globus w ten sposób, że znajduje się on po przeciwnej stronie Słońca/ lampy, aby pokazać jak sytuacja wygląda sześć miesięcy później. Oś północna powinna być teraz skierowana w kierunku przeciwnym od słońca pod takim samym kątem, pod jakim oświetlony jest biegun południowy. Upewnij się, że Wyspy Zielonego Przylądka są skierowane w kierunku słońca. Zapytaj uczniów, nad którą częścią Ziemi bezpośrednio znajduje się słońce i ponownie przeprowadź demonstrację z ołówkiem i rzucanym przez nim cieniem. (Słońce znajduje się bezpośrednio nad zwrotnikiem koziorożca, którego szerokość geograficzna to 23,5°S).
Krok 9.
Umieść ołówek nad Wyspami Zielonego Przylądka. Zapytaj uczniów, w jakim kierunku pada cień. (Teraz w kierunku północnym).
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Krok 10.
Tak więc ludzie na Wyspach Zielonego Przylądka czasem widzą południowe słońce na północy lub południu, w zależności od pory roku, ponieważ kierunek padania promieni słonecznych zmienia się w ciągu roku. Ludzie, którzy mogą widzieć w południe słońce znajdujące się na północy lub południu w różnych porach roku żyją pomiędzy zwrotnikiem raka a zwrotnikiem koziorożca.
Krok 11.
Odpowiedź na nasze pytanie jest prosta. Jako że północno-południowa oś Ziemi jest pochylona w stosunku do płaszczyzny ziemskiej orbity, w południe słońce w pierwszy dzień lata w miejscach znajdujących się na południe od zwrotnika raka będzie widoczne na północy. Ale jesienią, pomiędzy równikiem a zwrotnikiem raka, w południe słońce będzie widoczne na południu.
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Program nauczania
Kraj
Poziom
Przedmiot
Komisja egzaminacyjna
Sekcja
UK
KS2
Geografia
-
Wiedza nt lokalizacji: określanie położenia i znaczenie szerokości i długości geograficznej, równik, półkula północna, półkula południowa, zwrotnik raka, zwrotnik koziorożca, koła podbiegunowe, południk zerowy/Greenwich i strefy czasowe (dzień i noc).
UK
KS3
Geografia
-
Umiejętności związane z wiedzą geograficzną i umiejętności pracy w terenie: wykorzystanie wiedzy do pracy z globusem, mapami i atlasami. Wykorzystanie i rozwijanie tej wiedzy w klasie i w terenie.
UK
KS2: Klasa 5
Nauki ścisłe
-
Ziemia i przestrzeń kosmiczna: wykorzystanie koncepcji obrotów, jakie wykonuje Ziemia, aby wyjaśnić fenomen dnia i nocy i przemieszczanie się słońca na niebie.
UK
KS2: Klasa 5
Matematyka
-
Geometria- właściwości kształtów: rysowanie kątów i mierzenie ich stopni (o).
UK
KS3
Matematyka
-
Geometria i pomiary: rysowanie i mierzenie odcinków i kątów figur geometrycznych, w tym interpretowanie skali rysunku.
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Wnioski
Dzięki temu ćwiczeniu, uczniowie dowiedzą się, że Ziemia ma kształt kuli i że możemy określić położenie danego punktu na globusie z zastosowaniem współrzędnych geograficznych. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, uczniowie potrafią określić szerokość geograficzną miejsca na ziemi za pomocą kompasu, nocnego nieba i kątomierza. Uczniowie umieją znaleźć swoje położenie na globusie i opisać je w postaci długości i szerokości geograficznej. Uczniowie dowiedzą się dlaczego na Wyspach Zielonego Przylądka, południowe słońce zmienia położenie w ciągu roku.
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