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Temat:
Wojny Rzeczypospolitej w XVII w. – powtórzenie

Klasa/czas trwania:
I/45 minut

Cele
Uczeń:

zestawia najważniejsze wydarzenia w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i Europy w XVII w.

omawia przebieg wojen toczonych przez Rzeczypospolitą w XVII w.;

charakteryzuje zmiany granic Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.;

opisuje zasługi wielkich wodzów XVII w. w odniesionych zwycięstwach.

Metody/techniki/formy pracy:

Gry dydaktyczne.

Środki dydaktyczne:

aplikacje LearningsApps;

Quizziz.

Opis przebiegu lekcji:
Przed lekcją nauczyciel informuje uczniów, że na lekcji powtórzeniowej będą
potrzebne telefony, a do lekcji wybrani uczniowie przygotowują quizy. Uczniowie grają
samodzielnie lub w parach.
Quizziz:

wojny Polski ze Szwecją w XVII w., wojny Polski z Turcją w XVII w., wojny Polski
z Rosją w XVII w., powstanie Chmielnickiego.
Quizy przygotowane przez uczniów w LearningsApps:

przyczyny wojen (grupowanie);

bitwy, rozejmy, pokoje (dopasowywanie);

srebrny wiek Rzeczypospolitej (oś liczbowa); – https: //learningapps.org/3807103
(krzyżówka).
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Komentarz metodyczny
Zastosowanie podczas lekcji aplikacji internetowych pozwala na zaktywizowanie
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.
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.

