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Marta Fontańska 

ZSO w Godzianowie 

nauczycielka historii, wos i edukacji dla bezpieczeństwa 

 

Scenariusz lekcji historii 

Poziom kształcenia: szkoła podstawowa 

Klasa: IV 

Nauczanie zdalne lub stacjonarne 

Podstawa programowa IV.4. (Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o królowej Jadwidze, 

Władysławie Jagielle, Zawiszy Czarnym, unii polsko-litewskiej i zwycięstwie grunwaldzkim) 

 

Temat lekcji: Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem. 
 

Cel ogólny: 

Zapoznanie uczniów z wydarzeniami wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim poprzez postać 

jej najsłynniejszego uczestnika – Zawiszy Czarnego. 

 

Cele operacyjne: 

I. Wiadomości: 

A. Zapamiętanie wiadomości: 

- Uczeń opisuje, kim był Zawisza Czarny  

- Uczeń wymienia datę bitwy pod Grunwaldem oraz rozpoczęcia i zakończenia wojny 

z Zakonem Krzyżackim 

B. Zrozumienie wiadomości: 

- Uczeń przedstawia rycerzy biorących udział w bitwie pod Grunwaldem na podstawie 

podręcznika oraz obrazu Jana Matejki 

- Uczeń charakteryzuje cechy, jakimi powinien odznaczać się rycerz 

 

II. Umiejętności: 

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych: 

- Uczeń omawia krótko symbol, jakim jest Zawisza Czarny w naszej kulturze 

- Uczeń wskazuje na mapie Grunwald, Malbork, Toruń 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych, nowych: 

- Uczeń stosuje powiedzenie „Polegać jak na Zawiszy” w codziennym życiu 

 

Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś, Nowa 

Era, s. 66-70. 

2. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Wczoraj i dziś, s. 42-43. 

3. Multibook, Wczoraj i dziś (fragment pieśni „Bogurodzica”, film „Wojska krzyżackie”, film 

„Armia polsko-litewska”, Ćwiczenie interaktywne) 

4. Mapa historyczna „Polska i Litwa w XIV-XV w.” 

 

Metody: 

1. Wykład informacyjny 

2. Praca z tekstem podręcznika 

3. Praca z ikonografią (obraz pt. „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki) 

4. Pokaz filmowy 

5. Praca z mapą historyczną 
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Część wstępna: 

1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, odnotowanie nieprzygotowań, zapisanie 

tematu lekcji) 

2. Sprawdzenie pracy domowej (zadania z zeszytu ćwiczeń - prezentacja wybranych uczniów) 

3. Rekapitulacja wtórna – pytania nauczyciela pośrednio wprowadzające w nowy temat lekcji: 

Dlaczego po śmierci Kazimierza Wielkiego na polskim tronie zasiedli Andegawenowie? 

Kogo na męża wybrała Jadwiga i jakie były powody, które skłoniły ją do takiej decyzji? 

Co było przyczyną sprowadzenia Krzyżaków do Polski? 

Jakim państwom zagrażał Zakon Krzyżacki w XIV wieku? 
 

Tok lekcji właściwej 

Zagadnienia: 

- Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 

- Zawisza Czarny z Garbowa 

- Bitwa pod Grunwaldem 

 

1. Określenie celu lekcji: Zapoznanie z wydarzeniami wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim 

poprzez postać jej najsłynniejszego uczestnika – Zawiszy Czarnego. 

2. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. 

3. Uczniowie czytają o Zawiszy Czarnym w swoich podręcznikach, następnie wspólnie 

z nauczycielem zastanawiają się, jakie cechy charakteru powinien posiadać prawdziwy 

rycerz. Wyjaśniają powiedzenie „Polegać jak na Zawiszy”. 

4. Nauczyciel pokazuje uczniom mapę przedstawiającą miejscowości Grunwald, Malbork, 

Toruń (w klasie miejscowości wskazują wybrani uczniowie) i przedstawia przebieg bitwy. 

Odtwarza „Bogurodzicę” pieśń, która towarzyszyła w walce wojskom polsko-litewskim. 

Nauczyciel opowiada o straconej szansie na ostateczne zwycięstwo nad Zakonem 

Krzyżackim i pokoju toruńskim. 

5. Uczniowie analizują wraz z nauczycielem obraz Jana Matejki, wskazują umieszczone tam 

postaci historyczne, następnie na podstawie infografiki z podręcznika i filmów „Wojska 

krzyżackie” i „Armia polsko-litewska” dowiadują się, kto brał udział w Bitwie pod 

Grunwaldem po stronie polskiej i krzyżackiej. 

 

Podsumowanie 

1. Uczniowie wraz z nauczycielem wykonują ćwiczenie interaktywne. 

2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów – wystawia plusy/ oceny za aktywność. 

3. Nauczyciel zadaje pracę domową: Zeszyt ćwiczeń, strona 42: zadanie 1,2, strona 43: zadania 

3, 5. 
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