
 

www.zcdn.edu.pl 

 

KONSPEKT LEKCJI  

Historia  

szkoła podstawowa, klasa V 

 

 

Temat: Zanim powstała Polska 

 

Nacobezu: 

 co wiemy o ludach zamieszkujących ziemie polskie przed Słowianami, 

 kim byli Słowianie, ich wierzenia, 

 kiedy i gdzie powstało państwo Polan.       

 

Cel lekcji w języku ucznia: 

Poznanie historii ziem polskich przed powstaniem Polski oraz powstanie państwa pierwszych 

Piastów. 

 

Pytanie kluczowe: 

Co działo się na ziemiach, gdzie obecnie położona jest Polska, zanim powstało Państwo 

Polskie? 

Podstawa Programowa – Historia 

V. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 

1. Sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów oraz przedstawia jego 

genezę. 

Metody pracy: 

 Praca z materiałem filmowym i platformą edukacyjną TED.Ed.com 

 Praca z mapą 

 Praca z materiałem ikonograficznym 

 Rozmowa nauczająca 

 Mapa myśli 

 Materiał muzyczny 
 

Środki dydaktyczne: 

 Podręcznik dla klasy V 

 Ed.ted.com 

 Quizizz.com 

 Prezentacja multimedialna 

 Mapa Słowiańszczyzny Zachodniej 

Przebieg lekcji 

Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji. 

 

Rekapitulacja wtórna 

Powtórzenie wiadomości o państwie pierwszych Piastów z klasy IV – materiał do nadbudowy 

wiedzy: 

http://www.zcdn.edu.pl/
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https://quizizz.com/admin/quiz/602c312aab6e2f001b4b1416/powtarzamy-co-ju%C5%BC-

znamy-pocz%C4%85tki-polski 

 

Wprowadzenie nowego materiału:  

 Na dobry początek lekcji muzyka Słowian wprowadzająca uczniów w nastrój lekcji – 

muzyka Słowian – fragment utworu. 

 Fragment rozmowy nauczającej – przybliżenie historii osady w Biskupinie. 

 Praca z platformą ed.ted.com: Biskupin – zadanie 

 Krótka rozmowa nauczająca – czym były kurhany? 

 Omówienie przybycia Słowian do Europy – wędrówka ludów i powstania pierwszych 

państw słowiańskich. 

 Wierzenia Słowian – praca z materiałem filmowym (multibook). 

 Plemiona polskie i powstanie państwa pierwszych Piastów – praca z mapą 

https://pin.it/7EUs6Or 

 

Rekapitulacja pierwotna – praca z mapą myśli. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela 

tworzą notatkę z lekcji w formie mapy myśli pod tytułem „Zanim powstała Polska” – przy 

użyciu narzędzia coggle.it zapisują do zeszytów.  

 

Odpowiedzi na pytanie kluczowe.  

 

Zadanie domowe dla chętnych 

Przygotuj plakat dotyczący osady w Biskupinie – narysuj ją i opisz.  

 

 

 

 

Opracowanie: Wiktoria Knap 

nauczycielka doradczyni metodyczna  

w zakresie historii 
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