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Innowacja pedagogiczna na lekcji historii 

 

 

Temat innowacji: Lekcje historii z łaciną za pan brat.  

Autor programu: Joanna Gaździewicz 

Przedmiot: historia, klasa V 

 

Julian Tuwim napisał: „Jakiż to martwy język, jeśli nie więdnąc przetrwał tysiąclecia”.                  

Tak też jest w przypadku języka łacińskiego. Choć jest uważany za umarły język, to jego 

znajomość jest niezbędna dla historyka w celu analizy źródeł historycznych. Na nim opiera 

się większość języków europejskich.  

 

Cel główny:  

W ramach innowacji uczniowie klas V poznają podstawowe słowa, zwroty i sentencje                         

w języku łacińskim.  

 

Cele innowacji: 

- Zastosowanie innowacji pogłębi humanistyczną wiedzę uczniów. 

- Wprowadzenie innowacji wpłynie na podniesienie jakości nauczania i wychowywania.  

- Przybliżenie uniom wiedzy o kluczowych postaciach historycznych oraz nazw 

geograficznych.  

- Zaznajomienie uczniów z podstawowymi słowami i zwrotami w języku łacińskim.  

 

Treści nauczania na lekcji historii:  

1. Poznajemy wyrazy nazw geograficznych starożytnego Rzymu. 

2. Postacie historyczne: Cyceron, Oktawian August, Juliusz Cezar, Horacy i ich sentencje. 

3. Łacińskie nazewnictwo w architekturze starożytnego Rzymu.  

4. Feudalna Europa – podstawowe wyrazy w języku łacińskim.  

5. Średniowieczne miasta w języku łacińskim.  

6. Średniowieczny uniwersalizm. 

8. Początki Polski – analiza map historycznych z łacińskim nazewnictwem.  

9. Dagome iudex  - cóż to jest i o czym mówi? 

10. Średniowieczni kronikarze.  
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11. Wycieczka po Zielonej Górze w poszukiwaniu wzorców zaczerpniętych ze starożytności.  

12. Tworzymy słownik łaciński.  

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

❖ Uczeń będzie dostrzegał znaczenie języka łacińskiego oraz kultury Grecji i Rzymu    

dla kultury polskiej, europejskiej i światowej.  

❖ Uczeń pogłębi wiedzę historyczną związaną ze starożytną Grecję, Rzymem                           

oraz średniowieczem. 

❖ Umiejętność poszukiwania informacji. 

❖ Umiejętność współpracy i współdziałania w grupie. 

❖ Rozwijanie zainteresowań historycznych.  

❖ Kreatywność w działaniu 

 

Procedury osiągnięcia celów innowacji:  

➢ Poszukiwanie źródeł informacji. 

➢ Przygotowanie przez uczniów słownika.  

➢ Przygotowanie przez uczniów sentencji i udekorowaniu nimi szkoły. 

➢ Prowadzenie zajęć w terenie.  

 

Ewaluacja innowacji:  

1. Obserwacja pracy uczniów.  

2. Ocena wytworów prac uczniowskich. 

 

Efekt innowacji:  

1. Podniesienie jakości pracy szkoły.  

2. Podniesienie wyników pracy dydaktyczno – wychowawczej uczniów.  

3. Praktyczne zastosowanie nowych treści edukacyjnych w procesie nauczania                                        

i wychowywania.  

4. Kształcenie kompetencji kluczowych.  
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Zakończenie: 

Aktywność nauczyciela w obszarze tworzenia innowacji w edukacji, stanowi integralny 

element działalności szkoły, gdyż wyzwala kreatywność, zarówno w uczniach, jak                            

i w nauczycielu. Pozwala również obu stroną na rozwijaniu swoich pasji.  

 

 

 

 


