
Opracowanie - mgr Dorota Tyrcha

Konspekt hospitacji diagnozującej

Cel hospitacji:Monitorowanie umiejętności pracy z tekstemźródłowym oraz
innymi środkami przekazu informacji

Standard: Uczeń wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury
w szczególności w tekstachźródłowych, mapach, tabelach.

Wskaźniki:
1. Czy uczeń potrafi zaznaczyć na taśmie chronologicznej daty:

1385, 1386, 1569, 1572?
2. Czy umie określić wiek?
3. Czy umie odczytać informacje dotyczące dynastii Jagiellonów na

podstawie tablicy genealogicznej?
4. Czy wskazuje na mapie miejscowości, kraje związane z

omawianym tematem?
5. Czy potrafi nazwać (rozróżnić ) tekstyźródłowe ze względu na

treść?
6. Czy umie wyszukać postanowienia unii na postanowienia unii na

podstawieźródła historycznego?
7. Czy dostrzega różnice między unią w Krewie a unią lubelską?
8. Czy wyszukuje w tekstach odpowiednie cytaty?
9. Czy potrafi wyjaśnić pojęcia: unia, unia personalna, unia realna?

TEMAT LEKCJI: OD UNII W KREWIE DO UNII LUBELSKIEJ

Cel ogólny: Uczeń czyta, porównuje i wyszukuje informacje zawarte w różnych
tekstach kultury

Cele operacyjne:

Uczeń:

� Zna okoliczności zawarcia unii w Krewie oraz unii lubelskiej
� Wyszukuje i porównuje akty unii
� Poszerza wiadomości o unii realnej i personalnej
� Odczytuje informacje z drzewa genealogicznego dotyczące dynastii Jagiellonów
� Zamieszcza na taśmie chronologicznej daty: 1395, 1386, 1569, 1572
� Określa wiek



� Wskazuje na mapie Krewo, Wielkie Księstwo Litewskie, Koronę( Królestwo
Polskie)

� Wyszukuje określone informacje w tekście źródłowym

Metody pracy, formy i techniki:

� Praca pod kierunkiem nauczyciela
� Praca indywidualna i grupowa
� Dyskusja
� Praca z mapą, tekstemźródłowym, taśmą chronologiczną, tablicą genealogiczną
� Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

� Fragment unii w Krewie
� List o zawarciu unii lubelskiej
� Słownik terminów i pojęć historycznych
� Tablica genealogiczna „ Dynastia Jagiellonów”
� Taśma chronologiczna
� Mapa: Polska w latach 1370 - 1505
� Atlasy historyczne

Ogniwa
lekcji

Przebieg lekcji Kształcone umiejętności Wskaźniki
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1. Sprawy organizacyjno -
porządkowe

2. Powtórzenie wiadomości:

• Przypomnienie ogólnych
wiadomości dotyczących
panowania dyn. Jagiellonów

- Kto rozpoczyna dyn.
Jagiellonów?

- W którym roku dochodzi do
koronacji Wł. Jagiełły?

- Wymień królów z dyn.
Jagiellonów?

- Kto i w którym roku kończy
dyn. Jagiellonów?

3. Zapis tematu lekcji

Umiejętność
posługiwania się tablicą
genealogiczna i taśmą

chronologiczną;
określanie wieku
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1. Wprowadzenie do pracy

z tekstemźródłowym
- W jakich okolicznościach

doszło do zawarcia unii
w Krewie?

- Co było przyczyną podpisania
unii lubelskiej?

2. Praca z tekstemźródłowym

(klasa podzielona jest na dwie grupy
każda grupa otrzymuje zadanie)

Gr. I Jakie były zobowiązania Jagiełły
względem Polski i co w zamian miał
uzyskać?

Gr. II Jakie były najważniejsze
postanowienia unii lubelskiej?

3. Określenieźródła historycznego
ze względu na treść

4. Przedstawienie wyników pracy

U nia w K rew ie U n ia w Lub l
K ró l D ata K ró l D ata a

P ostanow ien ia

5. Wskazanie różnicy pomiędzy
unią w Krewie a unią Lublinie

6. Wyjaśnienie pojęć i graficzne
ich przedstawienie.

Unia

Personalna Realna

- wspólny władca - wspólny władca
- oddzielne instytucje. instytucje., waluta

Umiejętność
wypowiadania się
na temat

Praca z tekstem
źródłowym

Przedstawienie,
porządkowanie
i zapisywanie

Dyskutowanie, burza
mózgów, wnioskowanie

Umiejętność pracy ze
słownikiem, zapis
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1. Karta pracy ucznia( zał. 1)

Wykorzystując informacje uzyskane na
lekcji, pracując samodzielnie,
przyporządkuj poniższe stwierdzenia,
pojęcia lub postacie jako dotyczące unii
w Krewie lub unii lubelskiej

2. Praca domowa

Poszukaj, jakie narodowości
zamieszkiwały Rzeczpospolitą Obojga
Narodów? - dane przedstaw w dowolny
sposób graficzny.

Umiejętność kojarzenia



Załącznik 1.

Unia w Krewie Unia lubelska

Jagiełło Wspólne sejmy Litwa przyłączona do Polski

Jedno państwo Rzeczpospolita

Poślubienie królowej wybór władcy chrzest

Wypuszczenie jeńców odzyskanie utraconych ziem


