
 

Konspekt lekcji o Forcie III Pomiechówek 

Temat: Lekcja o Forcie III Pomiechówek w ramach projektu edukacyjnego „Pomiechówek – 

śladami naszej historii” 

Cele:  

• poznanie przez uczniów historii Fortu III w Pomiechówku oraz jego bohaterów 

walczących o wolność naszej Ojczyzny, 

• popularyzacja roli i znaczenia Fortu III Pomiechówek jako obiektu militarnego,  

• rozbudzenie wśród młodzieży samodzielnych postaw badawczych i poszukiwawczych, 

a także rozwijanie w uczniach umiejętności syntetyzacji i utrwalenia zdobytych 

samodzielnie informacji w atrakcyjnej, nowoczesnej formule. 

Narzędzia: film edukacyjny, prezentacja PowerPoint, quiz wiedzy w aplikacji KAHOOT!, karta 

odpowiedzi na pytania do klasy z prezentacji oraz na pytania z quizu  

Pomocne przybory: notatnik, długopis 
 
Wymagania sprzętowe i techniczne: laptop z zainstalowanym pakietem Office i dostępem 
do internetu, podłączony rzutnik multimedialny; sugerujemy przy odtwarzaniu filmu 
zastosowanie dodatkowych zewnętrznych głośników.  
 

Przebieg lekcji  
z podziałem na części 

 
Elementy lekcji Czas 

Sugestie 
organizacyjno-

metodyczne 

I Część wstępna  
organizacyjno-
porządkowa  

Przedstawienie przez 
nauczyciela przebiegu i 
celów lekcji 

4 min Wstęp powinien 
być krótki, 
ponieważ 
wszystkie 
najważniejsze 
informacje 
uczniowie 
zdobędą w 



głównej części: 
film i prezentacja. 
Ważne, aby przed 
lekcją 
odpowiednio 
przygotować 
komputer i rzutnik 
oraz sprawdzić 
odtwarzanie 
poszczególnych 
elementów lekcji. 

 
II Część główna  
 

a) prezentacja 
materiałów 
multimedialnych  

Projekcja  filmu 
edukacyjnego 
 
 
 

18 min Nauczyciel 
informuje 
uczniów, że w tej 
części lekcji ważna 
jest koncentracja, 
uważne słuchanie 
i robienie notatek. 

 
Prezentację należy 
odtworzyć w 
trybie pokazu 
slajdów, treści na 
slajdach pojawiają 
się automatycznie 
bez potrzeby 
klikania, 
natomiast celem 
wyświetlenia 
kolejnego slajdu 
należy kliknąć. 
 
Zawarte w 
prezentacji 
pytania do klasy 
nauczyciel zadaje 
uczniom w sposób 
otwarty, 
uczniowie 
zgłaszają się do 
odpowiedzi. Jeśli 
nie padnie 
prawidłowa 
odpowiedź, 
nauczyciel 

Odtworzenie prezentacji 
czytanej przez nauczyciela, 
udzielanie przez klasę 
odpowiedzi na zawarte w 
prezentacji pytania do 
klasy 

14 min 



posiłkuje się kartą 
odpowiedzi.   

 
b) sprawdzenie 

wiadomości 
zawartych w 
materiałach 
multimedialnych  

Rozwiązanie quizu w 
aplikacji KAHOOT! 

7 min Quiz odtwarzany 
jest przez 
nauczyciela na 
rzutniku, 
uczniowie 
odpowiadają na 
swoich 
urządzeniach 
mobilnych.  
 

III Część końcowa  Zachęcenie do odwiedzenia 
Fortu III Pomiechówek 
podczas sobotnich spotkań 
historycznych, 
przekierowanie do 
kontaktu z Fundacją w 
sprawie umówienia się na 
wycieczkę, ewentualnie 
zaproponowanie wycieczki 
klasowej do fortu 

3 min  

Dla klas, które zgłosiły chęć 
udziału w konkursie: 
wyjaśnienie/przypomnienie 
zadania konkursowego i 
terminów oddania pracy 

  

 


