KONSPEKT LEKCJI W KLASIE II

TEMAT: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Cele ogólne:
uzmysłowienie uczniom znaczenia dla świata i Europy doniosłości wydarzenia, którym było
powstania nowego, niepodległego państwa w Ameryce Północnej,
- przedstawienie podłoża społecznego, politycznego i ideowego rewolucji amerykańskiej,
- uzmysłowienie uczniom doniosłości uchwalenia pierwszej ustawy zasadniczej na świecie,
- zasygnalizowanie nadejścia „nowej ery” rewolucyjnej bazującej na dorobku
oświeceniowym.
Cele operacyjne:
-

-

uczeń potrafi wskazać na mapie 13 kolonii brytyjskich, które podjęły walkę o niepodległość,
potrafi wyjaśnić przyczyny narastania konfliktu między koloniami a Koroną Brytyjską,
zna i potrafi wymienić nazwiska najważniejszych działaczy politycznych zasłużonych dla
uzyskania niepodległości przez kolonie amerykańskie,
zna datę wybuchu, przebieg i bezpośrednie konsekwencje wojny o niepodległość,
zna i potrafi wymienić główne postanowienia Konstytucji Stanów Zjednoczonych,
potrafi wyjaśnić na czym polegał federacyjny charakter nowego państwa,
potrafi wymienić i podać kompetencje poszczególnych instytucji władzy w Stanach
Zjednoczonych.

Metody: mini wykład, praca w grupach (forma), analiza dokumentów, dyskusja, referaty uczniów.
Środki dydaktyczne: tablica, podręcznik, mapa, zeszyt przedmiotowy, teksty źródłowe
dostarczone przez nauczyciela, mini test sprawdzający dostarczony przez nauczyciela.
Czas trwania zajęć: 2x45 min.
Przebieg zajęć:
FAZY
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1.Część porządkowo – organizacyjna:
- zaprowadzenie ładu
- sprawdzenie obecności
- zapisanie tematu lekcji i planu zajęć:
TEMAT: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1. Kolonie europejskie w Nowym Świecie.
2. Wielka Brytania i kolonie amerykańskie.
3. Wojna o niepodległość.
4. Budowa nowego państwa.
5. Ustrój Stanów Zjednoczonych.
2. Wprowadzenie do tematu:
- mini wykład: nauczyciel w formie wykładu przypomina
uczniom charakter, zakres, przyczyny i skutki ekspansji
kolonialnej Europejczyków poczynając od 1492 r. do końca
XVI w.,
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3. Opracowanie nowego materiału:
- referaty uczniów: uczniowie na poprzednich zajęciach
REFERATY
zostali podzieleni na grupy i poproszeni o przygotowanie
UCZNIÓW
krótkich referatów (wypowiedzi) na następujące zagadnienia:
1) Wielka Brytania i kolonie amerykańskie. 2) Wojna o
niepodległość. 3) Budowa nowego państwa. 4) Ustrój Stanów
Zjednoczonych. Uczniowie po kolei prezentują klasie
opracowania powyższych zagadnień wykorzystując mapę
podręcznikową.
- dyskusja: po każdym zreferowaniu zagadnienia wywiązuje
DYSKUSJA
się dyskusja na tematy poruszone w opracowaniach uczniów –
inicjuje nauczyciel chcący uzupełnić opracowania.
- analiza dokumentów: przy referowaniu ostatniego punktu
ANALIZA
(Ustrój Stanów Zjednoczonych) nauczyciel zapoznaje uczniów
z fragmentami konstytucji (chyba, że uczniowie z danej grypy DOKUMENTÓW
sami zapoznali klasę z treścią konstytucji) i wspólnie omawia
zasadnicze kwestie ustrojowe (np. trójpodział władzy),
- praca w grupach: podsumowanie - uczniowie na rozdanych
PRACA
przez nauczyciela kartkach uzupełniają brakujące treści (aneks
nr 1).
W GRUPACH
- nauczyciel w podsumowaniu zajęć przekazuje uczniom
przygotowaną przez siebie i powieloną notatkę dotyczącą
poszczególnych zagadnień tematu lekcji (aneks nr 2).
4. Praca domowa: Przygotuj się do lekcji następnej czytając w
domu tekst z podręcznika dotyczący Rewolucji Francuskiej.
5. Ocena uczniów.

Opracował:
Dariusz Łukaszewicz
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