
Scenariusz lekcji

Śladami średniowiecznej przeszłości
miasta Jarosławia

Scenariusz lekcji, będącej zaprezentowaniem korelacji
międzyprzedmiotowej: język polski, historia, informatyka, edukacja regionalna
– dziedzictwo kulturowe w regionie,edukacja czytelnicza i medialna.

Temat: Śladami przeszłości miasta Jarosławia

Klasa: I Liceum Ogólnokształcącego w Zarzeczu k/ Jarosławia

Jednostki lekcyjne:2

Cele ogólne:

− umiejętne korzystanie z różnychźródeł wiedzy;

− rozwijanie własnych zainteresowań;

− umiejętne zbieranie materiałów i grupowanie wokół określonych
tematów;

− rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związki
z kulturą narodu;

− kształtowanie umiejętności pracy z komputerem, operowania
programem WORD, Internet Explorer, wyszukiwarkami, z Internetem;

− praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy;

− efektywne współdziałanie w grupie.

Cele operacyjne - po zakończonej lekcji uczeń potrafi:

− planowo korzystać z komputera;

− przenosić pliki tekstowe między programami, scharakteryzować tło
historyczne i kulturoweśredniowiecza;
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− wyliczyć postacie historyczne związane z historią regionu;

− wymienić zawody najczęściej uprawiane w regionie w epoce
średniowiecza;

− prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji;

− wymienić cechy stylu gotyckiego oraz wskazać najważniejsze zabytki
dla gotyku na terenie regionu;

− wyjaśnić etymologię wskazanych wyrazów;

− rozwijać twórczo problemy;

− umiejętnie sporządzać notatki.

Metoda:

− praca z Internetem;

− praca z encyklopedią multimedialną, wyszukiwarkami;

− praca w grupach i we współpracy;

− pogadanka z elementami dyskusji.

Środki dydaktyczne:

• komputery podłączone do Internetu, 9 stanowisk komputerowych;
drukarka;

• przy monitorach zamieszczone karteczki dzielące uczestników zajęć
na grupy;

• instrukcje dla poszczególnych grup zapisane w dokumencie Word;

• wyszukiwarka internetowa Onet;

• przykładowe strony internetowe, np.:

� http://www.jaroslaw.pl

� http://www.agroturyzm.pl/turystyka/przewodnik/podkarpackie/jaro
slaw.htm

� http://www.ptt.pl/i_piwnice/c2/index_c2.htm

� http://www.wiem.onet.pl/

� http://szukaj.onet.pl
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Struktura i przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjne:

Przywitanie uczniów, nawiązanie do zagadnień omawianych na kilku
poprzednich lekcjach z i historii związanych z epoką średniowiecza.

II. Wst ęp:

Nauczyciel przedstawia cele i tok przeprowadzanych zajęć. Przypomina
uczniom zasady pracy w pracowni komputerowej, zasady wyszukiwania
informacji w Internecie, zasady korzystania z informacji zawartych
w pasku trafności przy internetowych odnośnikach oraz zasady obowiązujące
przy przenoszeniu informacji do Worda.

III Faza realizacji:

Uczniowie dzielą się na grupy, otwierają dokument Word, tytułują go "Życie
w średniowiecznym Jarosławiu", zapoznają się z instrukcją, przystępują
do realizowania określonych zadań (załącznik nr 1). Nauczyciel, kontrolując
pracę uczniów, pomaga w poruszaniu się po Internecie lub w przenoszeniu
wybranych informacji do Worda. Następnie uczniowie selekcjonują zdobyty
materiał, który zostaje wydrukowany dla poszczególnych grup. Pod kierunkiem
nauczyciela uczniowie przedstawiają wyniki swych działań. Prace
poszczególnych grup zostają zapisane na dyskietkach, aby na następnych
zajęciach posłużyły do opracowania "Mini folderu o średniowiecznym
Jarosławiu".

IV Faza podsumowująca:

Uczniowie dzielą się wrażeniami z lekcji, które mają charakter swobodnych
wypowiedzi. Na zakończenie prosi wszystkich obecnych o wypełnienie
przygotowanych wcześniej arkuszy ewaluacyjnych (załącznik nr 2). Dziękuje
wszystkim za udział w lekcji i kończy zajęcia.
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Załącznik nr 1
Grupa I - jedno stanowisko komputerowe (2 osoby)

Korzystając z Wielkiej Internetowej Encyklopedii Multimedialnej
http://wiem.onet.pl/przygotujcie w Wordzie "Słowniczek terminów związanych
ze średniowiecznymmiastem", zwróćcie uwagę na pojęcia: ratusz, sukno,
sukiennice, rynek (architektura), kanonik, kolegiata, cech i jego zadania,
płatnerz, gród, kasztelan, starosta, baszta, pieczęć, mennica, bakałarz, przywilej,
jarmark, lokacja, ława miejska, handel.

Możecie dodać własne propozycje haseł. Pamiętajcie, w jaki sposób są ułożone
hasła w słownikach.

Grupa II - jedno stanowisko komputerowe (2 osoby)

Korzystając z Internetu, z podanych poniżej adresów, znajdźcie informacje na
temat sztuki i architektury gotyckiej. Zwróćcie uwagę na:

1. Pochodzenie nazwy.

2. Najważniejsze elementy architektoniczne charakteryzujące ten styl.

3. Najważniejsze zabytki w Jarosławiu z tego okresu.

Ważniejsze definicje przenoście do Worda. Zebrany materiał, po wydrukowaniu
posłuży Wam do pracy z całą klasą na następnej godzinie.

Pamiętaj że:
Wiadomości w Internecie znajdziesz nie tylko na podanych stronach, ale także
pod znajdującymi się tam odnośnikami do innych witryn
o podobnej tematyce.

http://www.jaroslaw.pl

Grupa III - dwa stanowiska komputerowe (4 osoby)

Korzystając z Internetu, z podanego poniżej adresu, znajdźcie informacje na
temat "Akt lokacji Jarosławia". Przeanalizujcie go, odszukajcie wiadomości
dotyczących:

1. Praw i obowiązków wójta.

2. Praw i obowiązków mieszkańców.

Ważniejsze informacje przenoście do Worda. Zebrany materiał, po
wydrukowaniu posłuży Wam do pracy z całą klasą na następnej godzinie.
Powodzenia!
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http://www.jaroslaw.pl

Grupa IV - jedno stanowisko komputerowe (2 osoby)

Korzystając z Internetu, z podanego poniżej adresu, znajdźcie informacje na
temat "W mrokachśredniowiecza". Przeanalizujcie je, odszukajcie wiadomości
dotyczące:

1. Władcy polscy, którzy odwiedzali Jarosław (data + władca +
okoliczności). Informacje możecie zamieścić w tabeli.

2. Nauka wśredniowiecznym Jarosławiu (początki szkół jarosławskich).

Ważniejsze informacje przenoście do Worda. Zebrany materiał, po
wydrukowaniu posłuży Wam do pracy z całą klasą na następnej godzinie.

http://www.jaroslaw.pl

Grupa V - jedno stanowisko komputerowe (2 osoby)

Korzystając z wyszukiwarki internetowej, znajdźcie informacje na temat miasta
Jarosławia w „Potopie” przeanalizujcie je, odszukajcie wiadomości dotyczące:

1. Jakimi słowami rozpoczyna się ten rozdział?

2. O jakim zabytku sakralnym mówi autor?

3. Wzmianka o Jarosławiu - jakiego dotyczy wydarzenia?

Ważniejsze informacje przenoście do Worda. Możecie zamieścić je
w tabeli. Zebrany materiał, po wydrukowaniu posłuży Wam do pracy
z całą klasą na następnej godzinie.

http://szukaj.onet.pl

Grupa VI - jedno stanowisko komputerowe (2 osoby)

Korzystając z Internetu, z podanego poniżej adresu, znajdźcie informacje
na temat "Przywilej lokacyjny miasta Jarosławia z 1375 roku”. Odszukajcie
wiadomości dotyczących:

1. Określ rodzajźródła.

2. Zbierz informacje o autorze przywileju lokacyjnego.

3. Lokacja na prawie magdeburskim.

Ważniejsze informacje przenoście do Worda. Możecie zamieścić je
w tabeli. Zebrany materiał, po wydrukowaniu posłuży Wam do pracy
z całą klasą na następnej godzinie.
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http://www.jaroslaw.pl

Grupa VII - jedno stanowisko komputerowe (2 osoby)

Korzystając z Internetu, z podanego poniżej adresu, znajdźcie informacje
na temat "Złoty okres i schyłekświetności”. Przeanalizujcie treść ballad od 6 do
10. Odszukajcie wiadomości dotyczących:

1. Najazdy Tatarów wśredniowieczu.

2. Jarosławskie jarmarki.

3. Pożary, pożogi i zmierzchświetności.

Ważniejsze informacje przenoście do Worda. Możecie zamieścić je
w tabeli. Zebrany materiał, po wydrukowaniu posłuży Wam do pracy
z całą klasą na następnej godzinie.

http://www.jaroslaw.pl

Grupa VIII - jedno stanowisko komputerowe (2 osoby)

Udowodnij, że Jarosław za Jagiellonów był uznawany za jedno
z najbogatszychmiast w Polsce.

W tym celu:

− Odszukaj stronę internetową: http://www.jaroslaw.pl

− Przeanalizuj ją według podanego planu:

− Stan narodowościowy kupców;

− Oferta targów;

− Rola rzeki San dla rozwoju handlu;

Spróbujcie poprzez ciekawą notatkę w dokumencie Word udowodnić
postawioną tezę.



Arkusz ewaluacyjny (po zakończonych zajęciach
uczniowie wypełniają ankietę)

1. Swój poziom umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem oceniłbyś jako

a. bardzo wysoki

b. średni

c. słaby

2. Jak często korzystasz z komputera?

a. codziennie

b. około trzy razy w tygodniu

c. raz na tydzień

3. W jakim celu korzystasz z komputera

a. dla rozrywki

b. na potrzeby szkoły

c. w poszukiwaniu informacji

4. Czy korzystasz z Internetu?

a. tak

b. nie

c. czasami

5. Czy poszerzyłeś swoją wiedzę dotyczącą średniowiecznego Kalisza?

a. tak, wiele się dowiedziałem

b. nie, wszystko wiedziałem przed lekcją

c. raczej nie

6. Czy napotkałeś jakieś trudności podczas opracowywania swojego zadania? Jeżeli tak,
podaj, jakie.

……………….…………………………………………………………………………….
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7. Czy chciałbyś, aby komputer był częściej wykorzystywany w pracy
na lekcjach?

a. tak

b. nie

c. nie wiem

8. Czy jesteś zadowolony (-na) z takiej formy zajęć?

a. tak

b. nie, nie mogłem się skupić

c. nie, nie mogłem sobie poradzić z otrzymanym zadaniem

Opracowanie: Maciej Petynia

Zespół Szkół Rolniczych
im. W. Witosa w Zarzeczu.


