SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ NAUCZANIE ZDALNE
Data: 26.11.2020
Klasa: 8d
Temat lekcji: Powstanie warszawskie.
Czas trwania: 35 min. (praca na Meet) + 10 min. (praca własna, konsultacje)
Cele:
- poznanie przyczyn wybuchu powstania warszawskiego
- ocena dysproporcji sił i środków obu walczących stron
- zapoznanie się z charakterem działań zbrojnych powstańców i nazistów
- poznanie i ocena postawy aliantów
- poznanie i ocena skali zniszczeń
- budowanie postawy szacunku wobec powstańców
- budowanie postaw patriotycznych
Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna
- dwa slajdy w prezentacji Mentimeter
https://www.menti.com/2y35r6hsp6
https://www.menti.com/vuf94fgt8y
- krótki film ukazujący zniszczoną Warszawę (przerobiony film z zasobów Muzeum
Powstania Warszawskiego)
https://studio.youtube.com/video/wREStOTEdJw/edit
- krótki film ukazujący znaczenie stolicy i powstania warszawskiego w historii Polski
https://www.youtube.com/watch?v=qXOdcmLWPsw&feature=emb_logo
- test podsumowujący treści z lekcji
https://quizizz.com/admin/quiz/5fbe53b6114484001b9f5877/powstanie-warszawskie
Formy pracy: wykład, praca indywidualna
Przebieg lekcji:
1) Powitanie w strumieniu, zaproszenie do Meet.
2) Przedstawienie zagadnień, które będą omawiane w trakcie lekcji.
3) Wprowadzenie do zagadnień lekcji – przypomnienie z ostatniej lekcji – uczniowie
przedstawiają założenia, przebieg i skutki planu „Burza”
4) Omówienie przyczyn powstania warszawskiego (slajdy 2-3)

5) Przedstawienie przebiegu powstania warszawskiego w poszczególnych dzielnicach
(slajdy 4-18).

6) Przedstawienie i ocena postawy aliantów (slajdy 19-22)

7) Omówienie skutków powstania warszawskiego (slajd 23)

8) Przedstawienie i ocena skali zniszczeń: uczniowie próbują ocenić skalę zniszczeń i strat
materialnych odpowiadając na 2 pytania (Mentimeter)
9) Uczniowie weryfikują swoje oceny po obejrzeniu krótkiego filmu „Miasto ruin”.

10) Podsumowanie lekcji.
Nauczyciel krótko podsumowuje lekcję i zachęca do obejrzenia filmu ukazującego
znaczenie stolicy i powstania warszawskiego w historii Polski.
Uczniowie rozwiązują quiz na platformie quizizz będący weryfikacją tego, ile treści wynieśli
z lekcji.

11) Nauczyciel zachęca uczniów zainteresowanych tematem do sięgnięcia po informacje
z dodatkowych źródeł:
- filmy z cyklu „Historia bez cenzury”
- https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/D1AS3wOoG
12) Refleksje:
Wziąwszy pod uwagę realia zdalnej nauki starałam się przygotować dla uczniów materiał
atrakcyjny od strony audiowizualnej, dlatego do prezentacji zostały wykorzystane zdjęcia
kolorowe – dzięki temu te odległe wydarzenia mogły jawić się uczniom jako bliższe.
Na potrzeby lekcji w stworzonym przez siebie filmie „Miasto ruin” skróciłam wersję
oryginalną trwającą ok. 7 min do 1.45 min stosując efekt odtworzenia z prędkością x4.
Pozwoliło mi to ukazać uczniom całość filmu, ale w czasie, który umożliwił skupienie ich
uwagi na takiej właśnie krótszej wersji. Dodatkowo, treści wplecione w film oraz muzyka
miały oddziaływać na sferę emocjonalną uczniów. Wydaje mi się, że założone cele lekcji
zostały zrealizowane.
Uważam, że materiał faktograficzny prezentacji nie był przytłaczający dla uczniów,
a uzupełniający ją wykład z mojej strony, czynił treści lekcji przejrzystymi i zrozumiałymi.
Jedyne problemy, to te natury technicznej – w normalnych warunkach filmy, które
zamieściłam odrębnie, byłyby wplecione w prezentację, ale prezentacja w takim rozmiarze
(kilkaset MB) byłaby niemożliwa do zamieszczenia i płynnego odtworzenia online.

Termin lekcji otwartej: 26 listopada 2020 roku
Ilość obserwujących zajęcia: 20 nauczycieli

KOMENTARZ PO LEKCJI
„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” – powiedział Jan Paweł II. Dzięki
takim nauczycielom i takim lekcjom przyszłość mamy zagwarantowaną. Lekcja ta to połączenie wykładu
z doskonale dobranymi środkami dydaktycznymi, które ułatwiły uczniom zapoznanie się z informacjami
na temat powstania warszawskiego. Warto również zwrócić uwagę na to, że lekcja odbyła się w klasie
dwujęzycznej z językiem angielskim a prezentowany na lekcji film był w wersji anglojęzycznej (z polskimi
napisami). To bardzo dobrze przemyślana korelacja międzyprzedmiotowa.

Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją. oraz niektóre komentarze
nauczycieli po lekcji:

