
Przyczyny
wybuchu
I wojny światowej

KONSPEKT LEKCJI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NAUCZYCIELA
HISTORII GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OLSZEWIE-

BORKACH,
MGR BOŻENĘ KOBYLIŃSKĄ

TEMAT: Działania wojenne na froncie zachodnim( kl. III )

Cele lekcji:
Po zakończonych zajęciach uczeń:
� rozumie: związek pomiędzy zamachem w Sarajewie a wybuchem wojny, wpływ wojny

europejskiej na gospodarkę państw Ententy i Stanów Zjednoczonych, pojęcia –
mobilizacja, wojna pozycyjna, blokada,

� potrafi: odszukać i wskazać na mapie kierunek marszu wojsk niemieckich oraz miejsca
głównych bitew frontu zachodniego, przedstawić przebieg działań wojennych,

� zna: postacie - Alfreda Schlieffena, Josepha Joffre, daty – 6-10.09.1914 r., 21.02.1916 r.

Umiejętności ponadprzedmiotowe:
� organizowanie i ocenianie własnego uczenia się

� efektywna praca w grupie
� skuteczne komunikowanie się

� przygotowanie do wystąpień na forum publicznym

Metody i forma zajęć:
Rozmowa nauczająca, praca w grupach, praca z tekstemźródłowym, mapa skojarzeń.

Środki dydaktyczne:
� podręcznik, Historia, gimnazjum kl.III. Jan Wendt,
� mapaścienna: Europa podczas I wojnyświatowej
� teksty źródłowe: Wspomnienia wojenneDavid Lloyd George (fragm.),Orędzie

prezydenta Raymonda Poincare,Theobald von Bethman-Holweg,Przemowa
do ambasadora Wielkiej Brytanii

Czas zajęć:
1 godzina lekcyjna

Struktura i opis lekcji:
1. Wprowadzenie
Na początku lekcji dokonujemy rekapitulacji wtórnej. Pomoże nam w tym mapa skojarzeń,
dzięki której uczniowie przypomną sobie przyczyny I wojnyświatowej.
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Uczniowie, korzystając z wiedzy zdobytej na poprzedniej lekcji, wpisują w puste elipsy
przyczyny wybuchu I wojnyświatowej. Mapa skojarzeń znajduje się na tablicy.

Zaangażowanie:
Następnie dzielimy klasę na 3 grupy. Rozdajemy instrukcje i tekstyźródłowe.

Grupa I. Na podstawie otrzymanego fragmentu tekstuźródłowego odpowiedzcie na
następujące pytanie:Jakie nastroje panowały przed wybuchem wojny wśród
społeczeństwa brytyjskiego? ( zał. nr 1 )

Grupa II. Na podstawie otrzymanego tekstuźródłowego odpowiedzcie na następujące
pytanie: Jaki był stosunek władz francuskich do rozpoczynającej się wojny?
( zał. nr 2 )

Grupa III. Na podstawie otrzymanego tekstuźródłowego odpowiedzcie na następujące
pytanie:Kogo Niemcy czynią odpowiedzialnym za wybuch wojny? ( zał. nr 3)

Badanie i przekształcanie:
Uczniowie pracują w grupach, przygotowują się do prezentacji efektów swojej pracy.

Rozwinięcie:
Po zaprezentowaniu efektów pracy poszczególnych grup, zapoznajemy uczniów
z niemieckimi planami działań wojennych, wyjaśniając na czym polegał plan A. Schlieffena.
Korzystając z atlasów uczniowie odnajdują kierunek marszu wojsk niemieckich. Następnie
odnajdują te same treści na mapie ściennej. Omawiamy przebieg działań wojennych.
W międzyczasie młodzież zgłasza wyrazy niezrozumiałe i odszukuje ich znaczenia
w słowniczku. Odnajdujemy na dużej mapie miejsca bitew frontu zachodniego, po czym
uczniowie zastanawiają się nad pytaniem:Dlaczego wojna na zachodzie przybrała charakter
wojny pozycyjnej?
Następnie, wspólnie z uczniami ustalamy, jaki był wpływ wojny na gospodarkę krajów
Ententy, a jaki na gospodarkę Stanów Zjednoczonych.

Podsumowanie:
Prosimy uczniów, by uzupełnili poniższą tabelkę i wkleili j ą do zeszytu.

Miejsce bitwy Czas trwania Kto zwyciężył

Metody kontroli
Uczniowie odpowiadają na następujące pytania:
� Jaki był związek pomiędzy zamachem w Sarajewie a wybuchem I wojnyświatowej?
� Jakie były cele wojenne Niemiec?
� Jak wojna wpłynęła na gospodarkę Europy i Stanów Zjednoczonych?



Praca domowa
Przypomnijcie sobie, kiedy i dlaczego Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji?

Załącznik nr 1

David Lloyd Georg, Wspomnienia wojenne

„ Starsi mężowie stanu robili niedołężnie wszystko, co mogli, aby zapobiec wojnie,
podczas gdy młodzież w rywalizujących ze sobą państwach niecierpliwie hałasowała przed
ich drzwiami, domagając się wojny natychmiastowej. Nigdy nie zapomnę wojowniczych
tłumów, w chwili gdy gabinet omawiał szanse pokoju i wojny. Mnóstwo młodych ludzi stało
pod Westminsterem ( siedzibą parlamentu 0, demonstrując za wojną z Niemcami; słyszeliśmy
pomruki tego tłumu z sali posiedzeń gabinetu. Tłumy były tak gęste,że żaden wehikuł nie mógł
się między nimi przecisnąć. Była to niewątpliwie demonstracja za wojną.
W kilka dni potem biura werbunkowe zostały zainstalowane na placach publicznych i były
również zalane tłumami młodych ludzi, oblegających stoliki i przepychających się, aby
wnieść swoje nazwiska na listyżołnierzy.
Londyńskie demonstracje miały swój odpowiednik w Petersburgu, Berlinie, Wiedniu, Paryżu.
Nareszcie ludność i militaryści chcieli tego samego.”

Załącznik nr 2

Orędzie prezydenta Raymonda Poincare

„ Francja stała się ofiarą niesłychanej napaści. Atak ten, którego nic nie jest w stanie
usprawiedliwić, rozpoczął się bez wypowiedzenia wojny. Niesłusznie wyzwana Francja nie
chciała wojny; uczyniła wszystko, aby ją odwrócić.”

Załącznik nr 3

Theobald von Bethmann-Hollweg, Przemowa do ambasadora Wielkiej Brytanii

„ Wszystkie moje wysiłki ( w celu utrzymania pokoju ) zostały udaremnione. I to przez
kogo? Przez Anglię. A dlaczego? Z powodu neutralności Belgii. Czy ta neutralność, do której
pogwałcenia zostaliśmy zmuszeni, walcząc o własną egzystencję, naprawdę jest powodem do
wojnyświatowej? Niemcy, cesarz i rząd kochają pokój. Przystępujemy do tej wojny z czystym
sumieniem. Anglia natomiast ponosi ogromną odpowiedzialność.”


