
14 marca 2018 

Scenariusz lekcji historii, 

w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” 
 

Temat: WIELKA WOJNA z KRZYŻAKAMI 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe podstawy programowej 

IV.  Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości 

kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:  

4) królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle, Zawiszy Czarnym, unii polsko-litewskiej 

i zwycięstwie grunwaldzkim. 

Cele operacyjne lekcji  

Po lekcji uczeń:  

• wie, kto to byli Krzyżacy; 

• wskazuje na mapie: Malbork, Gdańsk, Pomorze Gdańskie, Grunwald; 

• wymienia przyczyny i skutki wielkiej wojny z Krzyżakami; 

• zna datę, przebieg i znaczenie bitwy pod Grunwaldem, 

• zna obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem; konteksty artystyczne związane z bitwą 

• odczytuje informacje z planu bitwy pod Grunwaldem; 

• wie, kto to był Zawisza Czarny; 

• wyjaśnia powiedzenie: „polegać jak na Zawiszy”. 

Metody nauczania: 

• rozmowa nauczająca, 

• burza mózgów, 

• praca z podręcznikiem, 

• praca z zeszytem ćwiczeń, 

• praca z ilustracją (reprodukcją dzieła malarskiego), filmem T. Bagińskiego 

• praca z tekstem źródłowym, 

• praca z planem bitwy,  

Formy pracy: 

• indywidualna,  

• zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: 

• podręcznik (s. 86–89), 

• zeszyt ćwiczeń (s. 40–42),  

•  karta pracy. 

Dodatkowe środki dydaktyczne: 

• Atlas. Historia. Szkoła podstawowa. Klasa 4, WSiP, Warszawa 2017 (s. 15–16), 

• T. Babiński. Bitwa pod Grunwaldem. 3D 

• Film Lego. Bitwa pod Grunwaldem. 
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Przebieg lekcji 

 

Faza wprowadzająca  

• Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy 

domowej, podanie tematu lekcji. 

• Rekapitulacja wtórna: uczniowie przypominają sobie, kto to byli Krzyżacy i skąd się wzięli 

w Polsce oraz jakie były postanowienia unii w Krewie. 

 

Faza realizacyjna 

• Burza mózgów: nauczyciel przedstawia uczniom problem, jakim dla Polski było sąsiedztwo 

Krzyżaków, a uczniowie starają się podać jak najlepsze sposoby jego rozwiązania. 

• Nauczyciel przedstawia przyczyny i datę wybuchu wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. 

• Praca z planem bitwy:  

1. Film Lego – początek bitwy, jej przebieg, zakończenie; 

2. Plan bitwy zamieszczony w podręczniku (s. 88–89) - nauczyciel opowiada o przebiegu 

bitwy pod Grunwaldem; 

• Praca z reprodukcją dzieła malarskiego: uczniowie wykonują ćwiczenie 1. z zeszytu ćwiczeń 

(s. 40–41). Po skończonej pracy uczniowie oglądają dzieło T. Bagińskiego 

• Nauczyciel w formie rozmowy nauczającej wymienia skutki wielkiej wojny z zakonem 

krzyżackim. 

• Nauczyciel wyjaśnia, że pamięć o bitwie grunwaldzkiej – wielkim zwycięstwie nad Krzyżakami 

– odgrywała ważną rolę w czasach zaborów, gdy Polacy nie mieli własnego państwa, a ich 

ziemie były podzielone między trzech sąsiadów, w tym Niemcy. w tych czasach, aby podnieść 

Polaków na duchu, Henryk Sienkiewicz napisał powieść Krzyżacy – karta pracy jako zadanie 

domowe. 

• Odwołując się do reprodukcji obrazu w zeszycie ćwiczeń (s. 40–41), nauczyciel krótko 

opowiada o Zawiszy Czarnym. Nawiązanie do tradycji harcerskich; żaglowiec. 

• Uczniowie wspólnie zastanawiają się, co oznacza powiedzenie „polegać, jak na Zawiszy”, 

i wykonują ćwiczenie 3. z zeszytu ćwiczeń (s. 42). 

Faza podsumowująca 

• Rekapitulacja pierwotna: uczniowie wspólnie wykonują ćwiczenie 2. z zeszytu ćwiczeń. 

Praca domowa 

 

Praca domowa- karta pracy. 


