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SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA KL. I LO

I TEMAT LEKCJI:

Ekspansja cywilizacji europejskiej w XVI-XVIII w.

II ZAŁOŻENIA METODYCZNE

1. Cele edukacyjne:
Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:
a) znać i rozumieć przyczyny wielkich odkryć geograficznych,
b) umieć wyjaśnić pojęcia: cywilizacja prekolumbijska, faktoria, kompania, monopol,
c) rozumieć mechanizm ekspansji kolonialnej,
d) udoskonalić pracę z mapą.

2. Metody pracy:
-pogadanka,
-praca w grupach,
-praca z tekstamiźródłowymi,
-praca z podręcznikiem.

3.Środki dydaktyczne:
a) podręcznik – Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska „Ludzie, społeczeństwa,

cywilizacje. Historia nowożytna do 1815r.” WSiP Warszawa 2002,
b) Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard „Wiek XVI-XVIII w

źródłach. Wybór tekstówźródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli
historii i studentów” PWN Warszawa 1997,

c) H.Manikowska, J.Tazbirowa „Historia”, Warszawa 1997,
d) zestaw załączników opracowany przez nauczyciela,
e) mapaścienna „Wielkie odkrycia geograficzne”.

III TOK LEKCJI

Część wprowadzająca

Czynności nauczyciela i
ucznia

Metody Środki
dydaktyczne

Wskazówki Cele Uwagi

1. Nauczyciel
sprawdza listę
obecności, podaje
cele lekcji i zapisuje
temat na tablicy.

2. Nauczyciel
przedstawia zasady
pracy na lekcji.

3. Uczniowie pod
kierunkiem
nauczyciela
przypominają
wiadomości z

-pogadanka

-praca z
podręcznikiem
-praca z mapą

-podręcznik
-mapa
ścienna

-podręcznik-s.70
-aktywizacja
uczniów

-uczniowie
znają zasady
pracy na lekcji

-uczniowie
sprawdzają
swoją wiedzę
-nawiązanie do
nowego tematu

2 min

5 min



poprzednich lekcji
odpowiadając na
pytania zawarte w
podręczniku.

Część realizacyjna

Czynności nauczyciela i
ucznia

Metody Środki
dydaktyczne

Wskazówki Cele Uwagi

1. Nauczyciel
zapoznaje uczniów z
przyczynami
wypraw
geograficznych.

2. Nauczyciel rozdaje
uczniom materiał
pomocniczy w
formie tabelki do
uzupełnienia
(załącznik nr 1) w
celu ustalenia
przebiegu wypraw
geograficznych.

3. Nauczyciel po 3
minutach przerywa
pracę i zaprasza do
prezentacji wyników
pracy.

4. Wskazani przez
nauczyciela
uczniowie odczytują
informacje wpisane
do tabelki, następuje
poprawa
ewentualnych
błędów.

5. Nauczyciel dzieli
klasę na 3 zespoły i
każdemu przydziela
zadania(załącznik nr
2).

6. Uczniowie
opracowują zadania
w oparciu o
wiadomości zawarte
w tekstach
źródłowych i wyniki
wpisują w karty
odpowiedzi dla
zespołów(załącznik
nr 3).

7. Nauczyciel zwraca
uwagę na aktywny
udział uczniów
podczas pracy,
naprowadza ich na
właściwy tok
myślenia.

8. Nauczyciel po 7
minutach przerywa

-pogadanka

-praca z
podręcznikiem

-prezentacja
pracy

-praca w
grupach

-prezentacja
pracy każdego

-podręcznik

-podręcznik
-załącznik nr
1

-załącznik nr
2

-załącznik nr
3

-uczniowie
odnajdują te
treści w
podręczniku,
s.71-72

-mapka w
podręczniku, s.80

-należy ściśle
przestrzegać
dyscypliny
czasu(3 min)

-należy
przestrzegać
dyscypliny czasu
(7 min)

-czas prezentacji

-uczniowie
umieją
korzystać z
podręcznika
-uczniowie
znają
przyczyny
wypraw
geograficznych
-uczniowie
przestrzegają
dyscypliny
pracy

-uczniowie
doskonalą
umiejętność
współpracy

-uczniowie
doskonalą

3 min

3 min

3 min

7 min



pracę w zespołach i
zaprasza do
prezentacji
wyników.
Przedstawiciele
zespołów prezentują
na forum klasy
opracowane
zagadnienia.

9. Nauczyciel wydaje
polecenie
wyszukania w
podręczniku
definicji nowych
pojęć związanych z
tematemi zapisania
ich na tablicy.

zespołu

-praca z
podręcznikiem

-podręcznik

dla grupy-3 min

-zapisanie
nowych pojęć na
tablicy
-zapisanie
definicji pojęć do
zeszytu

metody
autoprezentacji

-uczniowie
znają pojęcia:
cywilizacja
prekolumbijska,
faktoria,
kompania,
monopol

9 min

5 min

Część podsumowująca

Czynności nauczyciela i
ucznia

Metody Środki
dydaktyczne

Wskazówki Cele Uwagi

1. Nauczyciel dokonuje
rekapitulacji nowego
tematu zadając
uczniom pytania:

-Jakie były przyczyny
odkryć geograficznych?
-Które państwa
prowadziły ekspansję
kolonialną?
-Jakie były etapy
ekspansji kolonialnej?
-Co oznaczają pojęcia:
faktoria, kompania,
cywilizacja
prekolumbijska?
2. Nauczyciel:
-ocenia pracę klasy
- zadaje pracę domową
-żegna się z klasą.

-dyskusja

-pogadanka

-mapa
ścienna
-podręcznik

-podręcznik

-należy
przestrzegać
dyscypliny czasu

-uczniowie
stosują zdobytą
wiedzę

6 min

5 min

Praca domowa
-dokonaj krótkiej, pisemnej oceny ekspansji kolonialnej Europejczyków w XVI-XVIIIw.
-utrwalić wiadomości z lekcji z pomocą podręcznika

Załączniki niezbędne do przeprowadzenia lekcji:
- załącznik nr 1 „Tabelka do uzupełnienia- najważniejsze wyprawy odkrywcze”
- załącznik nr 2 „Zadania dla zespołów”
- załącznik nr 3 „Karty dydaktyczne dla zespołów”



Załącznik nr 1

Najważniejsze wyprawy odkrywcze

Odkrywcy Miejsce Data Państwo wysyłające
odkrywców

Bartolomeo Diaz
Vasco da Gama
Pedro Cabral
Krzysztof Kolumb
Ferdynand Magellan

Ferdynand Cortez
Henry Hudson
Amerigo Vespuci



Załącznik nr 2

Zadanie dla zespołu A

Zespół analizuje następujące tekstyźródłowe:

Tekst 1 – „Relacja Krzysztofa Kolumba o pierwszej wyprawie”[W:] H. Manikowska,
J. Tazbirowa „Historia”, Warszawa 1997, s.222

Tekst 2 – „Krzysztof Kolumb o plemieniu wielkoludów z basenu Morza Karaibskiego”
[W:] M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard „Wiek XVI-XVIII wźródłach. Wybór tekstów
źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów”, Warszawa
1997, s.35

Tekst 3 – „Alvise da Mosto o królestwie Senegalu i jego mieszkańców” [W:] M.Sobańska-
Bondaruk, S.B. Lenard „Wiek XVI-XVIII w .....”, Warszawa 1997, s.21

Następnie członkowie grupy udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w karcie dydaktycznej
dla zespołu.

Celem pracy zespołu jest przedstawienie cywilizacji prekolumbijskich.

Zadanie dla zespołu B

Zespół analizuje następujące tekstyźródłowe:

Tekst 1 – „Alvaro Velho o kontaktach handlowych Kalikatu” [W:] M. Sobańska-Bondaruk,
S.B. Lenard „Wiek XVI-XVIII w ....”, Warszawa 1997, s.32

Tekst 2 – „List, który uzyskał Vasco da Gama od władcy Kalikatu do króla Portugalii
Manuela I” [W:] M.Sobańska-Bondaruk, S.B.Lenard „Wiek XVI-XVIII w ...” Warszawa
1997, s.33

Tekst 3 – „Bartolomea de Las Casas, krótka relacja o wyniszczeniu Indian 1552”[W:]
H.Manikowska, J.Tazbirowa, „Historia, s.223

Następnie członkowie grupy udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w karcie dydaktycznej
dla zespołu.

Celem pracy zespołu jest ukazanie poszczególnych etapów ekspansji Europejczyków na inne
kontynenty ( podboju, rabunku, eksploatacji).



Zadanie dla zespołu C

Zespół analizuje następujące tekstyźródłowe:

Tekst 1 – „Relacja Krzysztofa Kolumba o pierwszej wyprawie” [W:] H.Manikowska,
J.Tazbirowa, „Historia..”, s.222

Tekst 2 – „Krzysztof Kolumb o odkryciu Ameryki” [W:] M.Sobańska-Bondaruk, S.B.Lenard,
”Wiek XVI-XVIII w ....”, s.33

Następnie członkowie grupy udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w karcie dydaktycznej
dla zespołu.

Celem pracy zespołu jest ukazanie ostatniego etapu ekspansji Europejczyków, a mianowicie
chrystianizacji odkrytych cywilizacji.



Załącznik nr 3

Karta dydaktyczna dla zespołu A

1. Jak wyglądali mieszkańcy Hispanioli ? ( tekst 1 )
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Jak opisuje K. Kolumb wygląd mieszkańców basenu Morza Karaibskiego? ( tekst 2 )
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

3. Co budzi ciekawość autora u mieszkańców Senegalu? ( tekst 3 )
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4. Jaki jest osobisty stosunek autorów do opisywanych ludów? ( tekst 1, 2, 3 )
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

5. Jakie różnice i podobieństwa pojawiły się w tych relacjach? ( tekst 1, 2, 3 )
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Karta dydaktyczna dla zespołu B

1. Jakie bogactwa odkrytych ziem wskazuje autor? (tekst 1 )
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2. Jaka jest wymowa listu przekazanego Vasco da Gamie? ( tekst 2 )
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3. Jakie były gospodarcze konsekwencje odkrycia Vasco da Gamy? ( tekst 1, 2 )
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4. Jaki był cel wypraw konkwistadorów? ( tekst 3 )
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

5. Jakie były główne cele ekspansji Europejczyków? ( tekst 1, 2, 3 )
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................



Karta dydaktyczna dla zespołu C

1. Jakie cele kolonizacji nakreślił K. Kolumb? ( tekst 1 )
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2. Wypisz cytaty mówiące o pobożności K. Kolumba. (tekst 2 )
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

3. Co było przedmiotem wierzeń odkrytych cywilizacji? ( tekst 2 )
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


