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Szanowni Państwo, 

 

Proponuję do wykorzystania na zajęciach z historii scenariusz lekcji z wykorzystaniem bardzo 

ciekawej metody aktywizującej – Sześć myślących kapeluszy.  

Zaproponowałam temat na lekcję powtórzeniową Dlaczego I Rzeczpospolita upadła w XVIII wieku? 

Jednakże można ten  scenariusz zmodyfikować i dostosować do wielu tematów na lekcjach historii. Jego 

realizacja wymaga dużej dyscypliny i kontroli czasu. Na lekcji poprzedzającej należy poprosić uczniów 

o powtórzenie materiału lub samodzielne przemyślenie nowego wprowadzonego zagadnienia/lekcji. 

Realizacja zaplanowanego przez Państwa tematu przebiegnie wówczas sprawnie. 

Stosując tę metodę macie Państwo możliwość zastosować kompetencje kluczowe, np. kompetencje 

w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (krytyczny i konstruktywny dialogu), kompetencje 

matematyczne (myślenie logiczne i przestrzenne), kompetencje osobiste, społeczne w zakresie uczenia się 

(wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia),  i pozostałe. 

Jednocześnie realizujecie Państwo założenia ogólne podstawy programowej z historii i określone 

przez nią cele wychowawcze, np. pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu polskiego 

i dziejów powszechnych, by móc krytycznie odnosić się do przeszłości, lepiej rozumieć teraźniejszość 

i odpowiedzialnie budować przyszłość, i inne. 

Stosując metodę Sześć myślących kapeluszy kształtujemy kreatywność uczniów, umiejętność pracy 

w grupie czy ekspresję wypowiedzi.  

I to, co równie ważne, uczniowie lubią tę formę pracy. Daje im samodzielność i pozwala 

na kształtowanie kultury dyskusji. 

 

 

Scenariusz  

 

Temat: Lekcja powtórzeniowa. Dlaczego I Rzeczpospolita upadła w XVIII wieku ? 
 

Cele lekcji 

Uczeń: 

1. poprawnie posługuje się terminologią historyczną, 

2. poprawnie określa czas wydarzeń, 

3. analizuje sytuację polityczną, społeczną i kulturową w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, 

4. osadza wydarzenia i procesy historyczne w czasie i przestrzeni, 

5. opisuje i ocenia działalność i dokonania postaci historycznych właściwych dla omawianego 

okresu. 

Cele wychowania: 

1. rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń, 

2. doskonalenie umiejętności pracy w zespole i podziału zadań, 

3.  rozwijanie postaw sprzyjających sprawnemu i odpowiedzialnemu funkcjonowaniu 

we współczesnym państwie. 

Metody: 

 metoda aktywizująca – Sześć myślących kapeluszy, 

 elementy wykładu, 

 rozmowa kierowana, 

 praca z tekstem podręcznika, 

 praca z tekstem źródłowym. 



 

Formy pracy: 

 indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

 podręcznik: Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne, (s. 348–380 i 408- 426), 

 tekst źródłowy: „Abdykacja ostatniego króla Polski”, źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. 

M. Sobańska – Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2002 

 

Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca: 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji. 

2. Nauczyciel przypomina, że lekcja ma charakter powtórzeniowy i że uczniowie będą  pracować 

podzieleni na 6 zespołów. 

 

Faza realizacyjna: 

1. Na lekcji poprzedzającej lekcję powtórzeniową nauczyciel poinformował, że w klasie zostanie 

przeprowadzona dyskusja, podczas której uczniowie będą prezentowali swoje punkty widzenia, 

mając na uwadze pytanie zawarte w temacie lekcji: Dlaczego Rzeczpospolita upadła w XVIII 

wieku?  

2. Na lekcji powtórzeniowej nauczyciel dokonuje krótkiego przypomnienia na temat sytuacji 

Rzeczypospolitej, zwracając uwagę na ważne postacie historyczne tego okresu.  

3. Klasa będzie pracować nad zagadnieniem metodą Sześciu myślących kapeluszy, dlatego też 

dokonano podziału na 6 zespołów. Uczniowie wylosowali przygotowane przez nauczyciela 

kartki w 6 kolorach odpowiadających kolorom kapeluszy. Po otrzymaniu instrukcji każdy zespół 

pracuje nad przydzielonym zadaniem. 

4. Po upływie wyznaczonego czasu poszczególne Drużyny - Kapelusze wychodzą na środek sali 

lekcyjnej i prezentują swoje stanowiska na forum klasy. Jednocześnie grupa niebieskich 

kapeluszy uważnie słucha wypowiedzi poszczególnych zespołów i formułuje wnioski, zapisując 

je na tablicy/arkuszu papieru. 

5. Grupa Niebieskich kapeluszy przedstawia przygotowane wnioski, będące efektem pracy tego 

zespołu. 

 

Faza podsumowująca: 

1. Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie i w razie konieczności uzupełnia wypowiedzi uczniów. 

Zwraca uwagę na różne rodzaje argumentów, które pojawiły się podczas prezentacji i z którymi 

można spotkać się w debacie publicznej dotyczącej oceny przyczyn upadku I Rzeczpospolitej. 

Ponadto podkreśla, że znajomość wydarzeń z nowożytnej historii Polski często pozwala lepiej 

zrozumieć współczesne wydarzenia polityczne, społeczne i kulturowe w kraju 

2. Liderzy zespołów i nauczyciel proponują oceny za przygotowanie się do lekcji i aktywny w niej 

udział.  

 

Materiały dla ucznia: 

 

Grupa białych kapeluszy 

Na podstawie informacji zawartych w tekście głównym podręcznika na stronach 348 - 380 i 408 - 426 oraz 

wiedzy własnej zgromadźcie argumenty, które pozwolą Wam odnieść się do problemu przyczyn upadku 

I Rzeczpospolitej w XVIII wieku i przygotujcie propozycję rozwiązania problemu. 

Skorzystajcie z następujących wskazówek: 

 przyjmijcie obiektywne podejście do problemu, 

 Wasze argumenty powinny opierać się na rzetelnej analizie faktów, ale poruszane przez Was 

zagadnienia nie mogą być poddawane ocenie. 

 

 

 



Grupa czerwonych kapeluszy 

Na podstawie informacji zawartych w tekście głównym podręcznika na stronach 348 - 380 i 408 - 426 oraz 

wiedzy własnej zgromadźcie argumenty, które pozwolą Wam odnieść się do problemu przyczyn upadku 

I Rzeczpospolitej w XVIII wieku i przygotujcie propozycję rozwiązania problemu.  

Skorzystajcie z następujących wskazówek: 

 przyjmijcie subiektywne podejście do problemu, 

 Wasze argumenty mogą być emocjonalne i nacechowane indywidualnymi odczuciami. 

 

Grupa żółtych kapeluszy 

Na podstawie informacji zawartych w tekście głównym podręcznika na stronach 348 - 380 i 408 - 426 oraz 

wiedzy własnej zgromadźcie argumenty, które pozwolą Wam odnieść się do problemu przyczyn upadku 

I Rzeczpospolitej w XVIII wieku i przygotujcie propozycję rozwiązania problemu. 

Skorzystajcie z następujących wskazówek: 

 przyjmijcie optymistyczną wizję problemu, 

 Wasze argumenty powinny wynikać z pozytywnego obrazu świata oraz prowadzić do podkreślania 

dobrych stron danej sytuacji. 

 

Grupa czarnych kapeluszy 

Na podstawie informacji zawartych w tekście głównym podręcznika na stronach 348 - 380 i 408 - 426 oraz 

wiedzy własnej  zgromadźcie argumenty, które pozwolą Wam odnieść się do problemu przyczyn upadku 

I Rzeczpospolitej w XVIII wieku i przygotujcie propozycję rozwiązania problemu. 

Skorzystajcie z następujących wskazówek: 

 przyjmijcie pesymistyczną wizję problemu, 

 Wasze argumenty powinny stanowić krytykę analizowanej rzeczywistości oraz prowadzić 

do wskazania słabych stron i zagrożeń wynikających z danej sytuacji. 

 

 

Grupa zielonych kapeluszy 

Na podstawie informacji zawartych w tekście głównym podręcznika na stronach 348 - 380 i 408 - 426 oraz 

wiedzy własnej zgromadźcie argumenty, które pozwolą Wam odnieść się do problemu przyczyn upadku 

I Rzeczpospolitej w XVIII wieku i przygotujcie propozycję rozwiązania problemu. 

Skorzystajcie z następujących wskazówek: 

 szukajcie oryginalnego rozwiązania przedstawionego problemu, 

 Wasze argumenty powinny charakteryzować się niekonwencjonalnym spojrzeniem 

na analizowaną kwestię. 

 

Grupa niebieskich kapeluszy 

Zadaniem Waszej grupy będzie kontrolowanie przebiegu dyskusji oraz jej podsumowanie. Pamiętajcie, aby 

sformułowane przez Was wnioski uwzględniały różne stanowiska wyrażone przez uczestników lekcji oraz 

zawierały ocenę zaproponowanych rozwiązań, a także sposób przedstawienia problemu. 

 

 

  

 


