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Temat:
Reformacja w Polsce

Klasa:
II

Miejsce:
pracownia wyposażona w komputer i projektor

Czas:
45 minut

Cele
Cel ogólny: zapoznanie z zasięgiem reformacji w Polsce oraz jej głównymi nurtami.
Cele szczegółowe
Uczeń:

przedstawia sytuację wyznaniową na ziemiach państwa polsko-litewskiego
w XVI w.;

potrafi wskazać główne nurty reformacji w Polsce oraz scharakteryzować je;

lokalizuje na mapie ośrodki polskiej reformacji z uwzględnieniem własnego
regionu;

dostrzega wpływ różnowierców na rozwój polskiej kultury w XVI w.;

doskonali umiejętności tworzenia informacji;

wskazuje cechy omawianych religii i lokalizuje ich zasięg (SPE).

Środki dydaktyczne:

mapa;

atlasy.

Metody, techniki i formy:

dyskusja;

praca z mapą.

Uwagi: Na 2 tygodnie przed lekcją uczniowie w 2–3-osobowych zespołach otrzymują
zadanie polegające na przygotowaniu animacji/prezentacji na temat religii, które
pojawiły się w Polsce w XVI w.: luteranizm, kalwinizm, arianizm.

Przebieg lekcji
Część wstępna:
Nawiązanie do reformacji w Europie. W jaki sposób nowe nurty religijne przeniknęły do
Polski?
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- Nowe wyznania na ziemiach polskich
Zespoły uczniowskie prezentują poszczególne wyznania: luteranizm, kalwinizm,
anglikanizm. Przygotowane przez nich materiały są udostępniane klasie po lekcji jako
dodatkowy materiał edukacyjny.
- Nowe wyznania a stany społeczne
Dyskusja na temat popierania poszczególnych wyznań przez określone grupy społeczne:
Dlaczego właśnie do nich trafiały określone poglądy?
- Reformacja a rozwój polskiej kultury
Dlaczego rozwój reformacji wpłynął na rozwój polskiej kultury? – dyskusja w oparciu
o przykład podany przez nauczyciela – Mikołaj Rej lub inna postać związana
z określonym regionem Polski.
Część podsumowująca:
Ruchoma czcionka drukarska i… reformacja… – w jaki sposób do rozprzestrzenienia
reformacji mógł przyczynić się Jan Gutenberg?

Komentarz metodyczny
W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętność dostrzegania odmiennych
punktów widzenia, co przenosi się na rozwijanie ich kompetencji obywatelskich
i społecznych.
Kryteria oceny prezentacji: wyczerpanie tematu, jakość wystąpienia,
wykorzystanie materiałów z różnych źródeł, wyszukanie ciekawostek.

