
Scenariusz lekcji historii w klasie Vb przy wykorzystaniu tablicy 

multimedialnej przeprowadzonej przez Iwonę Gałecką w dn. 19.01.2022 r 

Temat: Wyprawy krzyżowe 

Cele sformułowane w języku ucznia 

Na dzisiejszej lekcji: 

-dowiecie się co się wydarzyło w Ziemi Świętej w XI w 

-dowiecie się, co to były krucjaty, dlaczego i od jakiego wydarzenia się zaczęły, kiedy się 

zakończyły 

-dowiecie się, jak krucjaty wpłynęły na dalsze losy Europy, a także na relacje miedzy 

chrześcijanami, a muzułmanami 

NaCoBeZu” (kryteria oceniania) 
Na co będę  zwracać uwagę? 

 na czynny udział każdego ucznia w pracach grupy 

 na poprawność wypowiedzi (używanie pojęć, wymawianie nazwisk), wypowiadanie  

              się za pomocą pełnych zdań 

 jakie były przyczyny wypraw krzyżowych 

 kto brał udział w walkach z muzułmanami o Ziemię Świętą 

 jakie były skutki wypraw 

Pytania kluczowe 

-Dlaczego krucjaty nazwano świętymi wojnami? 

-Czy współczesna niechęć, a nawet wrogość muzułmanów ,to skutek krucjat? 

Metody nauczania 

-podająca: elementy wykład 

-poszukująca: praca pod kierunkiem (z podręcznikiem multimedialnym, filmem, ilustracjami, 

tekstem źródłowym, mapą interaktywną) 

-praca z tablicą interaktywną 

-aktywizująca: burza mózgów, praca w grupach, projekt 

Formy: Indywidualna, grupowa, zespołowa 

środki dydaktyczne: tablica multimedialna, podręcznik multimedialny „Wczoraj i dziś”, tekst 

scenki, fragm.. filmu Święta wojna odc. 2, kartki z pytaniami dla grup 

Wprowadzenie:  



1.Nawiązanie do tematu: przypomnienie, co to była Ziemia Święta, skąd się wzięła nazwa 

2.Praca z podręcznikiem multimedialnym- mapa- wskazanie Palestyny, państwa, które z nią 

sąsiadowało w XI w, próba odpowiedzi na pytanie, co mogło być powodem konfliktów 

między Palestyńczykami, a Turkami Seldżuckimi (religia) 

Faza realizacyjna 

1.Przyczyny krucjat  

a)Scenka u papieża Urbana II (wyświetlenie tekstu na tablicy multimedialnej, wybór uczniów 

do odegrania scenki)  

 

Po odegranej scence uczniowie wymieniają przyczyny religijne krucjat: 

-zagrożenie chrześcijaństwa, prześladowanie pielgrzymów przez wyznawców islamu, idea 

świętej wojny 

b) Synod w Clermont- Praca zespołowa na tablicy multimedialnej- na podstawie informacji z 

podręcznika redagowanie odezwy papieża do chrześcijan wzywającej do wyprawy do 

Palestyny. Odezwa powinna  zawierać takie elementy jak :do kogo i przez kogo jest 

skierowana, datę i miejsce odezwy, do czego wzywa, dlaczego, uzasadnienie konieczności 

wzięcia udziału w wyprawie, obiecane nagrody. 

                                                                                                                     1095 r Clermont 

                                                     Chrześcijanie! 

Stoję tu przed Wami i wołam. Palestynę zdobyli Turcy. Bezczeszczą Ziemię, po której chodził i 

nauczał Chrystus. Gnębią naszych braci. Nie pozwólmy im na to. Każdy, kto wierzy w Boga, 



niech weźmie broń i broni Ziemi Świętej. Wzywam Was. Nie bądźcie obojętni. Zostanie za to 

nagrodzony życiem wiecznym. 

  Papież Urban II 

2. Podanie przez nauczyciela informacji o uczestnikach I wyprawy. Wprowadzenie nazwy 

krzyżowcy, wyjaśnienie skąd wzięła się nazwa. Wśród uczestników nie tylko znani rycerze: 

Gotfryd z Bouillon, ale też i władcy jak : króla Niemiec Konrada III i króla Francji Ludwika VII 

Młodego. cesarz Fryderyk Barbarossa, król Francji Filip II August oraz król Anglii Ryszard Lwie 

Serce, ale też chłopi, nawet dzieci. Wskazanie na inne przyczyny krucjat jak: powody 

gospodarcze i społeczne (przeludnienie, ubóstwo, chęć szybkiego wzbogacenia) 

3. Obejrzenie na tablicy multimedialnej fragm. filmu „ Święta wojna” odc . 2 Krucjata do 

Jerozolimy o zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców.  

4.Praca w grupach: Na podstawie filmu, podręcznika str. 122-125 ,próby odpowiedzi na 

pytania 

I gr. Co to były krucjaty? Wyprawy rycerzy chrześcijańskich do Ziemi Świętej w obronie przez 

Turkami. 

Kogo nazwano krzyżowcami i dlaczego? 

II gr. Kiedy miała miejsce I wyprawa, ile ich było i do kiedy trwały? I w 1096 r trwały prawie 

200 lat do 1291 r (zdobycie Akki) ,7 choć nie wszystkie dotarły do Jerozolimy 

Co było skutkiem I krucjaty? Zdobycie Jerozolimy i utworzenie Królestwa Jerozolimskiego 

III gr Wymień negatywne skutki wypraw krzyżowych 

-śmierć tysięcy ludzi 

-zniszczenie miast np. Bizancjum 

-zwiększenie wrogości między chrześcijanami a muzułmanami 

-utrata autorytetu papieża 

IV gr. Wymień pozytywne skutki wypraw 

-poznanie przez Europejczyków kultury i osiągnięć Wschodu 

-powstanie wielu budowli obronnych 

-rozwój handlu i niektórych miast 

-powstanie zakonów krzyżowych 

Gr. VI Co to były zakony rycerskie, w jakim celu powstały, wymień najbardziej znane. 



Zakonnicy, których głównym zadaniem była obrona i szerzenie religii chrześcijańskiej. 

Powstały by bronić Królestwo Jerozolimskie przed niewiernymi. Byli to : Krzyżacy, 

Templariusze, Joanici. 

Podsumowanie 

1.Wykonanie ćwiczenia interaktywnego z podręcznika: pogrupowanie przyczyn i skutków 

krucjat str. 127 

2.„Słowotok”– utrwalenie pojęć, nazwisk związanych z krucjatami (ćwiczenie uwagi, pamięci, 

koncentracji). 

3.Powrót do celów lekcji i pytań kluczowych – rozmowa z uczniami. 

4.Rundka bez przymusu: Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam/ dowiedziałem się 

(zrozumiałam/zrozumiałem ),  że… 

Sposoby sprawdzenia, czy cele lekcji zostały osiągnięte 

Podsumowanie lekcji – powrót do celów i pytań kluczowych, Rundka bez przymusu. 
 

 

 

 

 


