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Scenariusz lekcji z historii w klasie V szkoły podstawowej z 
wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

 
Temat lekcji: Mieszko I i początki Polski. 
 
Cele lekcji:  
Uczeń:  
– poprawnie posługuje się terminami: dynastia, plemię, pogaństwo, Piastowie, Polanie, biskupstwo, margrabia,  
– określa czas wydarzenia: 966 rok – chrzest Polski, 972 rok – bitwa pod Cedynią,  
– wyjaśnia pochodzenie nazwy „Polska”,  
– wyjaśnia, w jaki sposób powstało państwo polskie,  
– przedstawia dokonania Mieszka I,  
– wskazuje na mapie ziemie wchodzące w skład państwa Mieszka I oraz sąsiadów Polski,  
– podaje przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I,  
– określa znaczenie chrystianizacji dla sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Polski,  
– wymienia korzyści płynące dla Polski z przyjęcia chrześcijaństwa,  
– wyjaśnia, dlaczego doszło do wojny z margrabią Hodonem i bitwy pod Cedynią.  

Metody:  

 metody aktywizujące  

 rozmowa nauczająca (pogadanka),  

 praca z tablicą multimedialną, 

 praca z podręcznikiem,  

 praca z mapą.  

Formy pracy:  

– indywidualna,  
– grupowa. 

Środki dydaktyczne:  

– podręcznik „Wczoraj i dziś 5” (s. 165–169),  
– strony internetowe, 
– karta pracy „Mieszko I i początki Polski”.  

Przebieg lekcji  

Faza wprowadzająca  

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji. Uczeń na tablicy multimedialnej 
zapisuje temat lekcji. 
2. Nauczyciel prezentuje podstawowy cel lekcji: przedstawienie przyczyn przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa i 
następstw tego wydarzenia.  
3. Wskazani uczniowie przypominają, jakie były wierzenia Słowian oraz wymieniają plemiona słowiańskie za-
mieszkujące polskie ziemie w X wieku.  

Faza realizacyjna  

1. Nauczyciel przedstawia okoliczności powstania państwa Polan oraz mówi o dynastii piastowskiej jako pierwszym 
rodzie panującym. Omawia także podboje nowych ziem przez Mieszka I. Następnie wyjaśnia pochodzenie nazwy 
„Polska”.  
2. Na podstawie mapy „Polska Mieszka I” znajdującej się na stronie internetowej (adres strony: 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.epodreczniki.pl%2Fportal%2Ff%2Fres-

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.epodreczniki.pl%2Fportal%2Ff%2Fres-minimized%2FRxf9KcNj7c6Lo%2F4%2F1y04qinodjc3RBtDk8fxyeI7dtHTsAwT.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fepodreczniki.pl%2Fa%2Fmieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego%2FDsBuZoaw7&tbnid=zwkEodk1yKvbNM&vet=12ahUKEwivw_Cz_NXnAhXMuyoKHWwDB_kQMygAegUIARDeAQ..i&docid=UhH37HJ40JwGGM&w=1812&h=1600&q=polska%20mieszka%20I&ved=2ahUKEwivw_Cz_NXnAhXMuyoKHWwDB_kQMygAegUIARDeAQ
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minimized%2FRxf9KcNj7c6Lo%2F4%2F1y04qinodjc3RBtDk8fxyeI7dtHTsAwT.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fepod
reczniki.pl%2Fa%2Fmieszko-i---poczatki-panstwa-
polskiego%2FDsBuZoaw7&tbnid=zwkEodk1yKvbNM&vet=12ahUKEwivw_Cz_NXnAhXMuyoKHWwDB_kQMygAegUI
ARDeAQ..i&docid=UhH37HJ40JwGGM&w=1812&h=1600&q=polska%20mieszka%20I&ved=2ahUKEwivw_Cz_NXnA
hXMuyoKHWwDB_kQMygAegUIARDeAQ), uczniowie wymieniają sąsiadów Polski w X wieku. 

 Prowadzący zajęcia charakteryzuje sytuację Mieszka I jako władcy rządzącego państwem pogańskim. 
Dodatkowo wyjaśnia termin „pogaństwo”. W dalszej części lekcji tłumaczy, z jakich przyczyn doszło do przyjęcia 
przez Polskę chrztu. Podkreśla przy tym wyższy poziom cywilizacyjny krajów chrześcijańskich.  
3. Uczniowie zapoznają się z tekstem „Polska w gronie państw chrześcijańskich” ze s. 167 podręcznika. Następnie 
odpowiadają, jak zmiany zaszły w państwie Mieszka I po przyjęciu przez niego chrztu. Prowadzący zajęcia omawia 
pozostałe skutki związane z pojawieniem się na ziemiach polskich chrześcijaństwa.  
4. Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę do analizy hasła „Chrzest Polski”, a także wyjaśnia zasady pracy. Uczniowie w 
parach analizują mocne i słabe strony przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Zastanawiają się także nad szansami i 
zagrożeniami wynikającymi z przyłączenia się Polski do kręgu kultury chrześcijańskiej.  
5. Na polecenie prowadzącego zajęcia uczniowie uzupełniają tabelę zamieszczoną w zadaniu 1. z karty pracy 
„Mieszko I i początki Polski”. Po upływie wyznaczonego czasu wskazane osoby prezentują swoje odpowiedzi na 
forum klasy. Wnioski nauczyciel zapisuje na tablicy multimedialnej. Następnie nauczyciel odtwarza uczniom film pt.: 
„Chrzest Polski” z strony internetowej https://ninateka.pl/audio/chrzest-polski-kronika-polska. 
6. Nauczyciel opowiada o stosunkach polsko-niemieckich w X wieku. Wyjaśnia, że przyjęcie chrześcijaństwa przez 
Mieszka I nie zagwarantowało bezpieczeństwa zachodniej granicy jego państwa. Zwraca przy tym uwagę na bitwę 
pod Cedynią, czyli pierwszą znaną bitwę w dziejach Polski.  

Faza podsumowująca  

Uczniowie w formie notatki przepisują do zeszytów lekcyjnych notatkę, która została wyświetlona na tablicy 
multimedialnej przez nauczyciela. 

 

 

Scenariusz lekcji opracował: 

mgr Karol Baryła 

nauczyciel historii 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
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