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Paweł Disterheft 

Temat: Liczymy lata, mierzymy czas. 

Klasa: IV 

Cele 

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien: 

 znać pojęcia związane z następstwem czasu i umieć się nimi posługiwać; 

 umieć umieścić wydarzenia w przedziałach czasowych; 

 umieć lepiej współpracować i sprawniej komunikować się w grupie; 

 umieć odczytywać zapis wydarzeń z linii chronologicznej; 

 czytać tekst ze zrozumieniem. 

Metody: rozmowa nauczająca, gra dydaktyczna 

Pomoce: podręcznik Człowiek i jego cywilizacja. Dzień dobry historio, wyd. Nowa Era, 

zeszyt ćwiczeń, zegar, np. kwarcowy, stojący, budzik, klepsydra, kalendarze współczesne, 

tablice z napisami: 

 „wiek (100 lat)" -jedna większa 

 „10 lat" - dziesięć mniejszych tablic 

 „tysiąclecie" - jedna większa 

 „wiek" - dziesięć mniejszych, 

 5 tablic z różnymi datami zapisanymi cyframi arabskimi, 

 5 tablic z odpowiadającymi im wiekami zapisanymi cyframi rzymskimi. 

Tok lekcji 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Rekapitulacja wtórna. 

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. 

 Dlaczego ludzie wymyślili zegary i kalendarze ? 

 Jakie obserwacje umożliwiły ludziom określenie czasu ? 

 Jakie jednostki czasu przedstawiają są zegary a jakie kalendarze ? 

 Jakich przyrządów do mierzenia czasu używali ludzie dawniej, jakich używają dziś ? – 

uczniowie dzielą zegary i kalendarze przyniesione przez nauczyciela na dwie grupy 

3. Realizacja tematu 

a) Wprowadzenie 

Nauczyciel wprowadza pojęcia: oś czasu, era (podział na czasy n.e., p.n.e.) omawiając z 

uczniami materiał z podręcznika. Podkreśla doniosłość narodzin Chrystusa w chronologii. 
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a) Rozwinięcie 

 Nauczyciel objaśnia uczniom, jak mierzymy czas w historii, wprowadza pojęcie: wiek 

i inicjuje zabawę „pociąg czasu". Pociąg tworzą: uczeń - „maszynista" z tablicą „wiek 

(100 lat)" i dziesięciu uczniów - „wagoników", z tablicami „10 lat". Pociąg przejeżdża 

po sali kilka razy. Następnie wjeżdża drugi pociąg, w którym maszynistą jest uczeń z 

tablicą „tysiąclecie", wagonikami zaś są uczniowie z tablicami „wiek", i ten pociąg 

kilka razy przejeżdża po sali. Modyfikując nieco tę zabawę, można też wprowadzić 

pojęcia „półwiecze", "pięćsetlecie". Tę część lekcji ilustrujemy odpowiednim 

fragmentem tekstu z podręcznika. 

 Nauczyciel objaśnia uczniom, kiedy się zaczyna i kończy jakiś wiek. Inicjuje grę w 

„tworzenie pary". Kilku uczniów otrzymuje tablice z datami, kilku zaś z wiekami 

odpowiadającymi tym datom. Zadanie polega na tym, aby uczniowie jak najszybciej 

dobrali się we właściwe pary. Dla utrudnienia można te tablice umieścić na plecach 

dzieci. Wybrani przez nauczyciela eksperci oceniają poprawność wykonania zadania. 

 Uczniowie sprawdzają, czy rozumieją omówiony materiał, wykonując ćwiczenie nr 7 

s. 35 z zeszytu ćwiczeń.  

Określ wiek zamieszczonych dat i wyróżnij go kolorem na taśmie czasu: 

 753 r. p.n.e. 

 433 r. p.n.e. 

 1 r. p.n.e. 

 966 r. 

 1000 r. itp.  

Można to ćwiczenie wykonać ustnie i poprosić o zapisanie rozwiązania w domu. 

4. Rekapitulacja pierwotna 

Uczniowie wykonują zadanie 2 s. 34 z zeszytu ćwiczeń.  

Przeczytaj poniższy tekst i skreśl zdania fałszywe. 

a) Era to dłuższy odcinek czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem 

b) Era to okres życia człowieka od urodzin do śmierci 

c) Wiek to okres 100 lat 

d) Wiek to czas panowania jednego władcy 

e) Tysiąclecie(millenium) to czas, jaki upłynął od narodzin Chrystusa 

f) Tysiąclecie to okres 1000 lat 

5. Praca domowa 

W domu uczniowie wykonują ćwiczenie nr 1 z Zeszytu Ćwiczeń. 



3 

 

 

  
 


