
Scenariusz zajęć edukacyjnych z historii w klasie V szkoły podstawowej 

Temat: Sztuka średniowiecza 

Klasa: V 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 

Nauczyciel prowadzący: Dorota Grzyb 

Cele lekcji: 

1. Uczeń wie jaką rolę pełniła sztuka w średniowieczu. 
2. Uczeń rozumie pojęcie: biblia pauperum, styl romański, styl gotycki, portal, witraż, 

rozeta, apsyda. 
3. Uczeń potrafi rozpoznać budowle w stylu romańskim i gotyckim oraz wskazać różnice 

pomiędzy tymi stylami. 

Cele lekcji w języku ucznia: 

Na dzisiejszej lekcji: 

 dowiesz się co było zadaniem sztuki w średniowieczu, 
 zrozumiesz co oznacza określenie – biblia pauperum, 
 poznasz dwa style, które występowały w średniowiecznej architekturze, 
 dowiesz się jak wyglądały budowle zbudowane w stylu romańskim, 
 poznasz cechy budowli gotyckich, 
 nauczysz się rozpoznawać budowle w stylu romańskim i gotyckim,  
 będziesz potrafił wskazać różnice między stylem romański a gotyckim. 

„NaCoBeZu” (kryteria oceniania) 

Na co będę dziś zwracać uwagę? 

 jakie funkcje pełniła sztuka w średniowieczu, 

 jakie są typowe cechy stylu romańskiego i gotyckiego w architekturze, 

 czym charakteryzowały się dzieła sztuki średniowiecznej. 

 
Pytanie kluczowe: Co odróżnia budowle romańskie od gotyckich? 

Materiały i pomoce dydaktyczne: 

Multibook „Wczoraj i dziś”. Podręcznika do historii dla klasy V szkoły podstawowej., karta 
pracy, tablica interaktywna, materiały z Internetu: 
www.platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/77/9 (Temat: Jak budowano w 
średniowieczu. Z wizytą w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). 

Przebieg lekcji: 

1. Rekapitulacja wtórna.  
 Jak dzieliło się społeczeństwo średniowiecza? 
 Czym zajmowali się przedstawiciele poszczególnych stanów? 

2. Podanie tematu i zapisanie go na tablicy. 



3. Przestawienie uczniom celów w języku ucznia i „NaCoBeZu”. 

4. Zapisanie na tablicy pytania kluczowego. 

5. Rozdanie uczniom kart pracy 

6. Praca z multibookiem – fragment: „Ku chwale Boga” 

 czytanie tekstu wyświetlonego na tablicy interaktywnej (ze szczególnym 

uwzględnieniem pytania co było zadaniem sztuki w średniowieczu oraz co należy 

rozumieć pod pojęciem biblia pauperum) 

 omówienie przeczytanego tekstu z uczniami, 

 wykonanie przez uczniów ćwiczenia 1 i 2 w karcie pracy, 

 sprawdzenie poprawności wykonanych ćwiczeń. 

7. Praca z multibookiem – oglądanie filmu pt. architektura średniowiecza – styl 

romański.  

 wykonanie przez uczniów ćwiczenia nr 3 z karty pracy /cechy stylu 

romańskiego/ 

8. Praca z multibookiem – oglądanie filmu pt. architektura średniowiecza – styl gotycki. 

 wykonanie przez uczniów ćwiczenia nr 3 /cechy stylu gotyckiego/ 

  

9. Wyświetlenie zadań interaktywnych z Internetu: 

www.platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/77 

 uczniowie oglądają krótki film ”Jak budowano w średniowiecznej Polsce? Styl 

romański” i wykonują ćwiczenie 9 podchodząc kolejno do tablicy 

interaktywnej 

 uczniowie wykonują ćwiczenie 10 podchodząc kolejno do tablicy 

interaktywnej /Czy potrafisz rozpoznać romańskie zabytki: prawda – fałsz/ 

 uczniowie wykonują ćwiczenie 14 podchodząc kolejno do tablicy 

interaktywnej. 

10. Dwóch uczniów wykonuje ćwiczenie interaktywne z multibooka podchodząc kolejno 

do tablicy interaktywnej i grupując elementy charakterystyczne dla architektury 

romańskiej i gotyckiej. 

11. Podsumowanie lekcji – uczniowie wskazują różnice między stylem romańskim 

i gotyckim. 

 
 

 


