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Lekcja - podstawowa forma nauczania historii.
1. Lekcja – podstawowa forma nauczania historii, jednostka elastyczna, czasowo odmierzona, z
reguły odbywana w klasie szkolnej i podporządkowana celom kształcenia struktura
wykonywanych w określonych warunkach pracy, zadań i czynności nauczyciela i uczniów,
mająca na celu uzyskanie przez uczniów wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Czynniki współtworzące lekcję historii:
- zewnętrzne: współobecność stałej grupy uczniów i nauczyciela , czas trwania, miejsce i pora,
środki dydaktyczne
- wewnętrzne: cele i treści kształcenia, różnorodne czynności nauczyciela i uczniów w celu
wykonania kolejnych zadań, postępowanie wg zasad nauczania i sprawnego działania.
3. Typy lekcji:
− Lekcja zawierająca wszystkie ogniwa procesu nauczania;
− Lekcja wprowadzająca nowy materiał;
− Lekcja powtórzeniowa;
− Lekcja kontrolna;
4. Budowa lekcji:
a) Ogniwo lekcji - zamknięta całość łącząca w sobie elementy poprzedni i następujący.
Lekcję tworzą poszczególne ogniwa nauczania:
− część porządkowo-organizacyjna
− rekapitulacja wtórna
− ogniwo wiążące
− opracowanie nowego materiału
− rekapitulacja pierwotna
− omówienie i zadanie pracy domowej
5. Konspekt (scenariusz) lekcji:
- Przykład 1 – Geneza i przebieg wypraw krzyżowych
- Przykład 2 – Rozbiory Polski

Zadanie:
1. Przeanalizuj PP z historii dla szkoły podstawowej, opracuj temat z dowolnego
działu PP i przygotuj konspekt lekcji historii.
2. Zastanów się i wypisz w punktach jakie są zalety i wady lekcji.
3. Wykonane ćwiczenia proszę przesłać na adres m.szymczak@ih.uz.gora.pl

Dydaktyka Historii 18.03.2020 – II rok 1 stopnia dr Małgorzata Szymczak, Instytut Historii UZ

Dydaktyka Historii 18.03.2020 – II rok 1 stopnia dr Małgorzata Szymczak, Instytut Historii UZ

Źródło: I.Lewandowska, Scenariusze lekcji historii, Ustroń 2003.
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KONSPEKT LEKCJI HISTORII W KLASIE VI
Temat lekcji poprzedniej: Obrady Sejmu Wielkiego
Temat lekcji bieżącej: Rozbiory Polski
Temat lekcji następnej: Księstwo Warszawskie
Cele operacyjne - po zakończonej lekcji uczeń:
− rozumie pojęcia: rozbiór, zaborca, powstanie, insurekcja
− pamięta daty: 1772,1793, 1794, 1795 i wie jakie wydarzenia miały wówczas miejsce,
− omawia przyczyny i skutki rozbiorów
− wie kim był Tadeusz Kościuszko
− potrafi wskazać na mapie zasięg rozbiorów
− potrafi zredagować notatkę w formie tabeli
− lokalizuje w czasie i przestrzeni wydarzenia historyczne związane z tematem
− docenia bohaterską postawę Tadeusza Kościuszki,
Metody:
− Praca z mapą;
− Praca z tekstem podręcznika;
− Praca z tekstem źródłowym;
− Elementy wykładu;
− Praca z tabelą
− Pokaz (ilustracje)
Środki dydaktyczne:
− Mapa: Rozbiory Polski;
− Tekst źródłowy: Akt abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, cyt. za A. Radziwiłł, W.
Roszkowski, Historia 1789-1871, Warszawa 1995, s. 128
− Podręcznik …………………… ; s. 60
− Ilustracje – T. Kościuszko, Bitwa pod Racławicami
Typ lekcji: zawierająca wszystkie ogniwa procesu nauczania
CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

I. Część organizacyjno – porządkowa
II. Rekapitulacja wtórna
1. Wymień postacie historyczne związane
z obradami Sejmu Wielkiego
2. Wskaż najważniejsze reformy
polityczne, gospodarcze i oświatowe
Sejmu Wielkiego
3. Oceń dokonania Sejmu Wielkiego
III. Nawiązanie
- reakcja Rosji na dokonania Sejmu Wielkiego

CZĘŚĆ METODYCZNA

- nauczyciel sprawdza obecność i wpisuje temat do
dziennika
- nauczyciel kieruje pytania do uczniów,

- nauczyciel opowiada

IV. Opracowanie nowego materiału
TEMAT: Rozbiory Polski
1.Przyczyny rozbiorów
a) polityczne
b) militarne

- nauczyciel dyktuje temat
- nauczyciel poleca sporządzić tabelę i zawrzeć w
niej informacje dotyczące przyczyn rozbiorów
- nauczyciel omawia przyczyny rozbiorów
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c) ustrojowe
d) społeczno – gospodarcze
2.Powstanie kościuszkowskie-1794r.
- przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie
- Bitwa pod Racławicami -4.IV.1794r.
- wybuch powstania w Warszawie i Wilnie
(przywódcy Jan Kiliński i Jakub Jasiński)
- ogłoszenie Uniwersału Połanieckiego i jego
najważniejsze założenia
- przystąpienie Prus do wojny, oblężenie
Warszawy
- wybuch powstania w Wielkopolsce
- bitwa pod Maciejowicami – 10.X.1794r.
- upadek powstania

- nauczyciel opowiada uzupełniając opowiadanie
pokazywaniem ilustracji

3.Rozbiory Polski
- Za panowania S.A. Poniatowskiego państwa
sąsiednie trzykrotnie dokonywały rozbiorów
-Na podstawie mapy w podręczniku s. 60
określcie zasięg rozbiorów

- polecenie skierowane do uczniów, Uczniowie
wypełniają mapki konturowe

- Na podstawie tekstu podręcznika s. 61.
wymień skutki III rozbioru

- polecenie skierowane do uczniów

Przeczytajcie tekst źródłowy i odpowiedzcie na
pytania:
a) jaką decyzję podjął Stanisław August?
b) W jaki sposób uzasadnia swoją
decyzję?

- nauczyciel rozdaje uczniom teksty źródłowe i
odczytuje głośno pytania

- uczniowie odpowiadają na pytania na podstawie
tekstu źródłowego
V. Rekapitulacja pierwotna
1.Wymień daty rozbiorów Polski
2. Jakie państwa wzięły udział w rozbiorach?
3. Wskaż na mapie jakie ziemi zajęli zaborcy.
4. Ułóż wydarzenia chronologicznie

- uczniowie odpowiadają na pytania

Zadanie domowe
Na podstawie słownika historycznego zredaguj
notatkę w której wyjaśnisz pojęcie: insurekcja

- nauczyciel wyjaśnia sposób wykonania zadania
domowego

- nauczyciel rozdaje uczniom rozsypankę z
wydarzeniami i datami dot. tematu

Co zrobię jeśli zabraknie mi czasu?
…………………………………………………………………………………..
Co zrobię gdy zostanie mi za dużo czasu?
…………………………………………………………………………..

