
Scenariusz zajęć  historii i społeczeństwa z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Słupie 

rok szkolny 2017/2018 

 

 

Temat:    Wielkie odkrycia geograficzne 

 

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Mróz 

 

Termin przeprowadzenia zajęć: 6 kwietnia 2018r. 

 

Uczestnicy: uczniowie klasy V 

  

Cele operacyjne: (uczeń) 

• Poprawnie posługuje się terminami; Nowy Świat, Ameryka, Indianie, karawela,  

astrolabium, kompas, nawigacja. 

• Podaje daty wypraw odkrywczych Bartłomieja Diaza, Krzysztofa Kolumba, Vasco da 

Gama, Ferdynanda Magellana. 

• Omawia dokonania poszczególnych odkrywców, w tym Ameriga Vespucciego. 

• Wymienia udoskonalenia techniczne, dzięki którym możliwe stały się dalekomorskie 

podróże. 

• Wskazuje na mapie Indie, Amerykę oraz trasy najważniejszych wypraw odkrywczych. 

 

Metody i formy pracy: 

• oglądowa, burza mózgów, praca z tekstem, praca z infografiką, ćwiczenia praktyczne, 

dyskusja, mapa myśli, praca z mapą na tablicy multimedialnej. 

• zbiorowa, jednolita, indywidualna, w małych grupach. 

 

Środki dydaktyczne: 

tablica multimedialna, podręcznik, multibook,  porcelanowa filiżanka, jedwabna apaszka, 

przyprawy, narzędzie ewaluacyjne – minki. 

 

Przebieg zajęć 

 

1. Zaangażowanie 

• Powitanie, określenie celu  zajęć. Zapisanie tematu lekcji. 

• Aktywne wprowadzenie –   prezentacja wybranych przedmiotów (porcelanowa 

filiżanka, jedwabna apaszka, przyprawy…) i  zadanie pytania, nawiązującego do 

tematu zajęć,  co te przedmioty mają ze sobą wspólnego.  

• Przypomnienie zasad pracy metodą mapy myśli.  

• Zapisanie na tablicy hasła: Wielkie odkrycia geograficzne.  

• Podzielenie zespołu klasowego na trzy grupy i przydział zadań do opracowania 

(Przyczyny wypraw dalekomorskich podejmowanych w XV i XVI w., Ziemie odkryte 

przez poszczególnych podróżników, Rozwój techniki żeglarskiej).  

2. Badanie 

• Omówienie stanu wiedzy Europejczyków  o świecie przed epoką wielkich odkryć 

geograficznych. Wskazanie na mapie na tablicy multimedialnej terenów znanych 

mieszkańcom Europy w XIV w.  



• Zapoznanie z tekstem multibooka – podanie przyczyn organizowanych wypraw 

odkrywczych przez Europejczyków.  

• Omówienie i wskazanie na mapie na tablicy multimedialnej przebiegu szlaków 

morskich, którymi podróżowali Bartomiej Diaz, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, 

Ferdynand Magellan. Wytłumaczenie uczniom znaczenia terminów: Nowy Św3iat, 

Ameryka, Indianie.  

• Zapoznanie się z infografika na tablicy multimedialnej.  

• Omówienie budowy i wyposażenia karaweli. Wyjaśnienie terminów: karawela, 

astrolabium, kompas, nawigacja. 

3. Przekształcanie i prezentacja efektów pracy w grupach   

• Omówienie, ewentualna korekta i uzupełnienie mapy myśli przez poszczególne 

zespoły.  

• Przerysowanie mapy do zeszytu. 

5. Refleksja 

• Podsumowanie zajęć. 

• Ewaluacja – ocena przez każdego ucznia własnej pracy na zajęciach  -  przyklejanie 

kolorowych karteczek przy minkach – narzędziu ewaluacyjnym 

 

 

 

 


