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Temat:
Dlaczego przegraliśmy Ojczyznę? – analiza przyczyn upadku Rzeczypospolitej

Klasa:
II

Miejsce:
pracownia wyposażona w komputery z dostępem do Internetu dla każdej grupy

Czas:
45 minut

Cele
Cel ogólny: uporządkowanie przyczyn upadku Rzeczypospolitej (z uwzględnieniem
czynników zewnętrznych i wewnętrznych).
Cele szczegółowe
Uczeń:

analizuje wady polskiego ustroju oraz porażki polityki wewnętrznej i zagranicznej;

wskazuje zależność pomiędzy rozbiorami Polski a umacnianiem militarnym oraz
politycznym Rosji, Austrii i Prus;

analizuje związki przyczynowo-skutkowe i czasowo-przestrzenne;

zestawia wydarzenia z dziejów Polski z wydarzeniami w Europie;

wskazuje wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku państwa polskiego (SPE).

Środki dydaktyczne:

mapa;

atlasy.

Metody, techniki i formy:

praca z mapą;

praca w grupie;

dyskusja;

ranking diamentowy.

Uwagi: W trakcie zajęć należy zwrócić uwagę na dokonywanie sądów wartościujących
zgodnie z pedagogiką W. Diltheya.

Przebieg lekcji
Część wstępna:
Przypomnienie okoliczności dokonania kolejnych rozbiorów Polski (z wykorzystaniem
atlasów).
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Analiza przyczyn upadku państwa polskiego
Uczniowie podzieleni na 5-osobowe grupy dyskutują na temat przyczyn upadku
Rzeczpospolitej, wskazując konkretne argumenty. Dokonują ich podziału na
wewnętrzne i zewnętrzne. Notatkę z dyskusji prezentują w wybrany przez siebie
sposób z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania komputerowego. Mogą
również wykorzystywać dostępną grafikę i wyszukiwać dodatkowych informacji w sieci.
Podsumowaniem pracy każdego zespołu jest przygotowanie rankingu diamentowego
wskazującego wagę argumentu.
Po zakończeniu dyskusji w zespołach następuje prezentacja wszystkich grup
i porównanie rankingu diamentowego oraz wskazanie kryteriów, którymi kierowali się
uczniowie.
Część podsumowująca:
Czy moglibyśmy uniknąć utraty Rzeczpospolitej, gdyby nasi przodkowie byli
solidarnymi, aktywnymi patriotami i obywatelami?

Komentarz metodyczny
W trakcie lekcji uczniowie analizują różnorodne sytuacje, dokonując ich
wartościowania, co wpływa na rozwijanie myślenia kreatywnego oraz naukowego,
czyli elementów składających się na kompetencje naukowo-techniczne. Rozwijają
również kompetencje informatyczne.
Ocenie podlega aktywność. W przypadku ucznia ze SPE należy uwzględnić
zaangażowanie w pracę grupową i dyskusję oraz umiejętność wyciągania
wniosków.

