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Temat:
Wielki dla Galla Anonima – Bolesław Chrobry

Klasa:
I

Miejsce:
pracownia historyczna wyposażona w komputer, z którego mogą korzystać uczniowie

Czas:
45 minut

Cele
Cel ogólny: zapoznanie z dziejami Polski w czasach Bolesława Chrobrego oraz z rolą
kluczowych wydarzeń (zjazdu gnieźnieńskiego i koronacji).
Cele szczegółowe
Uczeń:

wyjaśnia znaczenie misji biskupa Wojciecha w Prusach i zjazdu gnieźnieńskiego;

charakteryzuje politykę Bolesława Chrobrego z uwzględnieniem zmian
przestrzennych;

lokalizuje w czasie omawiane wydarzenia w kontekście następstw i przyczyn
późniejszych wydarzeń historycznych;

analizuje teksty źródłowe, dokonując krytycznej oceny;

ocenia znaczenie koronacji;

wskazuje najważniejsze wydarzenia związane z panowaniem Bolesława Chrobrego
zgodnie z zależnościami przyczynowo-skutkowymi (SPE).

Środki dydaktyczne:

mapa;

atlasy;

teksty źródłowe:

Thietmar, Kronika, [w:] oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (1997), Wiek

V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych (s. 102);

Gall Anonim (2003), Kronika polska. Ossolineum: O pierwszym Bolesławie,
którego zwano Sławnym lub Chrobrym (s. 19–20); O wspaniałości mocy sławnego
Bolesława (s. 25–26).

Metody, techniki i formy:

praca z tekstami źródłowymi i mapą;

rozmowa nauczająca;

dyskusja.
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Uwagi: Na początku lekcji zostaje wytypowanych dwóch uczniów, którzy w trakcie zajęć
pełnią funkcję sekretarzy przygotowujących notatkę z lekcji w edytorze tekstu (jako
późniejszy materiał dydaktyczny dla wszystkich). Zadanie należy przydzielić osobom,
które mają dobrze rozwinięte kompetencje językowe, aby ich materiał miał wartość
merytoryczną.

Przebieg lekcji
Część wstępna:
Przedstawienie drogi do objęcia władzy przez Bolesława Chrobrego.
Misja biskupa Wojciecha
Odwołując się do wiedzy z II etapu edukacyjnego, nauczyciel rozmawia z uczniami na
temat przyczyn, okoliczności i przebiegu wyprawy misyjnej do Prus.
Zjazd gnieźnieński
Uczniowie porównują fragmenty kronik Galla Anonima i Thietmara dotyczących zjazdu
gnieźnieńskiego, uwzględniając, kim byli autorzy, jaki był ich stosunek do Polaków
i w jakim okresie powstawał opis. Następnie dokonują własnej oceny zjazdu.
Zmiany terytorialne
Analiza zmian terytorialnych w trakcie wojen z Niemcami (1002–1018) oraz wyprawy
na Ruś Kijowską (1018) w oparciu o mapę (interaktywną bądź ścienną) i atlasy
historyczne.
Koronacja Bolesława Chrobrego
Dyskusja na temat znaczenia koronacji dla władcy i kraju. Analiza fragmentu Kroniki
Galla Anonima poświęconej państwu Bolesława uwzględniającej stan militarny oraz
stosunek do duchowieństwa jako dowód na postawę chrześcijańską.
Dlaczego Gall Anonim nazwał Bolesława „Wielkim”?
Część podsumowująca:
Sprawdzenie notatki przygotowanej przez zespół uczniów i wspólne jej uzupełnienie.
Wskazanie młodzieży miejsca, z którego mogą skorzystać w celu uzupełnienia
i uporządkowania wiedzy: dzieje.pl, zakładka postacie.

Komentarz metodyczny
W trakcie lekcji młodzież uczy się łamania schematów. Uczniowie są także
przygotowywani do pojawienia się na rynku pracy poprzez doskonalenie
umiejętności współpracy, argumentowania swojego stanowiska.
Analizując jakość dyskusji, można wprowadzić ocenianie kształtujące:
mocne strony, elementy wymagające doskonalenia, wskazówki do dalszego
samorozwoju.

