Scenariusz lekcji z historii przeprowadzonej w klasie VIs
z wykorzystaniem monitora multimedialnego
Temat lekcji: Oświecenie w Europie.
Cele lekcji
Uczeń:
− przedstawia najważniejsze założenia ideologii oświecenia,
− wskazuje czas trwania epoki i zaznacza go na osi czasu,
− wskazuje wpływ ideologii oświecenia na rozwój nauki w XVIII wieku,
− wymienia najwybitniejszych myślicieli epoki (Wolter, Monteskiusz, Rousseau) oraz
charakteryzuje ich poglądy i dokonania,
− wyjaśnia, na czym polega zasada trójpodziału władzy zaproponowana przez Monteskiusza,
− wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki,
− wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych na zmiany w życiu ludzi,
− wyjaśnia pojęcia „ateizm”, „klasycyzm” i posługuje się nimi,
− wymienia najważniejsze cechy architektury i sztuki klasycystycznej.
Metody pracy:
− metody aktywizujące
– praca w grupach metodą dramy i mapa myśli
− rozmowa nauczająca (pogadanka)
− praca z tekstem z podręcznika
− praca z zeszytem ćwiczeń
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 132–137)
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 66–68)
− materiały dla ucznia
−film edukacyjny „Oświecenie w Europie” (monitor multimedialny)

Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji i przedstawia jej cel główny:
„Idee głoszone w oświeceniu i czas trwania tej epoki”
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel informuje uczniów o narodzinach nowej epoki. Następnie zapisuje na
tablicy wyrażenie OŚWIECENIE i pyta uczniów, od jakiego wyrazu ich zdaniem
pochodzi nazwa tej epoki.

2. Prowadzący zajęcia prosi uczniów, by na podstawie materiału zamieszczonego na
s. 132 i 133 podręcznika wyszukali informacje na temat poglądów głoszonych
w dobie oświecenia. Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie przedstawiają idee
oświeceniowe i podają hasła. Tworzą tym samym mapę myśli, która jest zapisywana
na tablicy.
3. Nauczyciel podsumowuje dotychczasową pracę i prosi uczniów, by wskazali wpływ
nowej epoki na rozwój nauki. Następnie poleca, by pracując w parach, na podstawie
tekstu ze s. 134 podręcznika, wskazali najważniejsze ich zdaniem dokonania naukowe
w oświeceniu. Wymienione przez uczniów dokonania nauczyciel zapisuje na tablicy
i prosi o wskazanie najważniejszego. Podkreśla postęp, jaki dokonał się dzięki
maszynie parowej.
4. Prowadzący zajęcia przedstawia uczniom postaci, które wywarły duży wpływ na idee
epoki. Dzieli klasę na 4 zespoły, które metodą dramy mają omówić poglądy
najwybitniejszych myślicieli epoki (instrukcja do pracy w grupach znajduje się
w Materiałach dla ucznia). Uczniowie wcielają się w dziennikarzy telewizyjnych,
którzy za pomocą wehikułu czasu przenoszą się do XVIII wieku i zapraszają do
swojego studia Woltera, Monteskiusza, Rousseau i Diderota.
5. Po upływie wyznaczonego czasu klasa lekcyjna zamienia się w studio telewizyjne.
Poszczególne grupy przedstawiają bohaterów swojego programu. Nauczyciel
podsumowuje wystąpienie każdej z grup, podkreślając najważniejsze zagadnienia.
6. Prowadzący lekcję ocenia pracę uczniów i krótko omawia założenia klasycyzmu.
7. Uczniowie oglądają krótki film edukacyjny „Oświecenie w Europie” z
wykorzystaniem monitora interaktywnego.
Faza podsumowująca
Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z „Na co będę zwracać uwagę”
ze s. 132 z podręcznika i podsumowuje lekcję.
Zadanie domowe
Uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń wskazane przez nauczyciela.

Opracowała
Aneta Włodarska

Materiały dla ucznia

Zadanie dla grupy I
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują
program „Polubić przeszłość”. Dzięki wehikułowi czasu przenosicie się do czasów
oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Wolterem – francuskim filozofem, pisarzem,
historykiem, aby zaprezentować jego poglądy i przekonania. W celu właściwego
wykonania zadania przydzielcie sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program,
dziennikarzy przeprowadzających wywiad i Woltera – postaci historycznej. Efekty
swojej pracy zaprezentujcie na forum klasy. W wykonaniu zadania pomogą Wam
informacje ze s. 132 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Czym zajmował się Wolter?
2. Dlaczego myśliciele doby oświecenia, aby poznać świat, opierali się na rozumie
i doświadczeniu, a nie na wierze?
3. Jakie było stanowisko Woltera wobec Kościoła katolickiego?
4. W jakim celu odbywały się spotkania w salonach literackich?

Zadanie dla grupy II
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują
program „Polubić przeszłość”. Dzięki wehikułowi czasu przenosicie się do czasów
oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Monteskiuszem – francuskim filozofem i prawnikiem,
aby zaprezentować jego przemyślenia. W celu właściwego wykonania zadania
przydzielcie sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program, dziennikarzy
przeprowadzających wywiad i Monteskiusza – postaci historycznej. Efekty swojej
pracy zaprezentujcie na forum klasy. W wykonaniu zadania pomogą Wam informacje
ze s. 133 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Czym zajmował się Monteskiusz?
2. Dlaczego krytykował rządy absolutne?
3. Jaki sposób sprawowania władzy uważał za właściwy i dobry dla obywateli?
4. Jaką zasadę sprawowania władzy zaproponował Monteskiusz i na czym ona
polegała?

Zadanie dla grupy III
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują
program „Polubić przeszłość”. Dzięki wehikułowi czasu przenosicie się do czasów
oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Janem Jakubem Rousseau – francuskim filozofem, aby
zaprezentować jego przekonania. W celu właściwego wykonania zadania przydzielcie
sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program, dziennikarzy
przeprowadzających wywiad i Jana Jakuba Rousseau – postaci historycznej. Efekty
swojej pracy zaprezentujcie na forum klasy. W wykonaniu zadania pomogą Wam
informacje ze s. 133 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Skąd pochodził i czym zajmował się Jan Jakub Rousseau?
2. Co zdaniem Rousseau znaczy, że wszyscy ludzie są wolni i równi?
3. Na czym polega zaproponowana przez Rousseau zasada umowy społecznej?
4. W jakiej sytuacji obywatele mogą odwołać rządzących?

Zadanie dla grupy IV
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują
program „Polubić przeszłość”. Za pomocą wehikułu czasu przenosicie się do czasów
oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Denisem Diderotem – francuskim filozofem i pisarzem,
aby zaprezentować jego osiągnięcia. W celu właściwego wykonania zadania
przydzielcie sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program, dziennikarzy
przeprowadzających wywiad i Denisa Diderota – postaci historycznej. Efekty swojej
pracy zaprezentujcie na forum klasy. W wykonaniu zadania pomogą Wam informacje
ze s. 134 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Czym zajmował się Denis Diderot?
2. Jaka była rola Diderota w tworzeniu Wielkiej encyklopedii francuskiej?
3. Jakim dziedzinom nauki była poświęcona Wielka encyklopedia francuska?
4. Jakie było znaczenie tego dzieła?

