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Temat:
Kolonializm w XIX w.

Klasa:
III

Miejsce:
pracownia historyczna

Czas:
45 minut

Cel ogólny:
zapoznanie z problemem kolonializmu w XIX w.

Cele szczegółowe
Uczeń:

analizuje mapę, omawiając podział świata w XIX w.;

omawia przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich, Stanów
Zjednoczonych i Japonii;

charakteryzuje politykę kolonialną mocarstw;

rozumie zależności przyczynowo-skutkowe kolonializmu;

zna następstwa ekspansji kolonialnej;

omawia wybrany problem wynikający z kolonializmu (SPE).

Środki dydaktyczne:

mapa;

atlasy.

Metody, techniki i formy:

dyskusja;

praca z mapą.

Uwagi: Uczeń ze SPE na tydzień przed lekcją poznaje temat dyskusji i w trakcie zajęć
może korzystać z przygotowanej przez siebie notatki.

Przebieg lekcji
Część wstępna:
Nawiązanie do odkryć geograficznych i początków kolonializmu XVII w.: Bartłomieja
Diaza, Krzysztofa Kolumba, Vasco do Gamy, Ferdynanda Magellana, konkwistadorów,
Francisco Pizarro.
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Kolonialny podział świata końca XIX w.
W oparciu o mapę ścienną/atlasy uczniowie analizują podział świata, uwzględniając
zasięg kolonii i ich przynależność, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów
omawianych miejsc (korelacja z geografią).
Polityka kolonialna mocarstw
Kolonia – przywilej czy problemy? – dyskusja z uwzględnieniem przyczyn kolonializmu
(poznanych w kl. II) oraz następstw (wiedza w geografii).
Część podsumowująca:
Uczniowie rysują mapę konturową świata, na której schematycznie oznaczają zasięg
kolonii.

Komentarz metodyczny
Uczniowie rysując mapę, wychodzą poza szablon gotowych schematów, muszą
wykazać się kreatywnością i inicjatywą, sami podjąć odpowiedzialność za
wykonanie zadania (zgodnie z zaleceniami neurodydaktyki). Doskonalą w ten
sposób umiejętności niezbędne na rynku pracy.
Ewaluacja: moje zaangażowanie w trakcie rysowania mapy oceniam na… pkt
(skala 10–1).

