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Temat:
Świat po II wojnie światowej – powtórzenie

Klasa/czas trwania:
IV/45 minut

Cele:

Uczeń

charakteryzuje skutki polityczne, gospodarcze i społeczne II wojny światowej,

omawia zmianę układu sił na świecie i genezę „zimnej wojny”,

opisuje najważniejsze konflikty międzynarodowe po II wojnie światowej (wojna
w Korei, wojna w Wietnamie, problem Chin i Tajwanu, sytuację na Bliskim
Wschodzie).

Metody/techniki/formy pracy:

praca z aplikacjami Quizziz;

LearningApps.

Środki dydaktyczne:

quizy.

Opis przebiegu lekcji:
1. Z tygodniowym wyprzedzeniem uczniowie dowiadują się o lekcji powtórzeniowej
przeprowadzonej przy pomocy quizów:

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae3281dd71938001ee5708b/wiat-po-iiwojnie-wiatowej;

https://quizizz.com/admin/quiz/5c619eb2869199001b7b2f27/daleki-wschodpo-ii-wojnie-wiatowej;
LearningApps:

https://learningapps.org/4664974;

https://learningapps.org/6824517.

Komentarz metodyczny
Zastosowanie podczas lekcji aplikacji internetowych pozwala na zaaktywizowanie
wszystkich uczniów. Nauczyciel może korzystać z gotowych rozwiązań, wpisując
tytuł testu lub stworzyć własny test. W aplikacji LearningApps podany link jest
odnośnikiem do konkretnego quizu, w Quizziz należy wpisać tytuł
w wyszukiwarkę lub odszukać po podanym linku.
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Scenariusz lekcji
Uczniowie logują się indywidualnie lub w parach, podając swoje imiona i numery
w dzienniku. Nauczyciel widzi wyniki wszystkich uczniów. Dużą zaletą aplikacji
Quizziz jest wskazywanie graczom właściwych odpowiedzi. Dzięki temu korzystają
nie tylko uczniowie z duża wiedzą, ale także uczniowie, którzy słabiej radzą sobie
z opanowaniem materiału.
Nauczyciel widzi również, z którymi pytaniami uczniowie mają problem i może na
bieżąco reagować, przypominając potrzebne wiadomości.

