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Lekcja 6 

Temat: Czy rycerzy                                                                                                        str. 136 - 139 

Cel lekcji: poznajemy średniowiecznych rycerzy 

Opis lekcji: praca z tekstem przygotowanym przez nauczyciela i podręcznikiem, zapisanie notatki, 

obejrzenie materiału filmowego 

Przebieg lekcji: 

1. Zacznij od przepisania tematu i celu lekcji. Opisu lekcji nie przepisuj. 

2. Czasy średniowiecza to czasy rycerzy. Kim byli rycerze? Czym się zajmowali? Kto mógł zostać 

rycerzem? Po czym można było poznać, że ktoś jest rycerzem? Na te i inne zagadnienia będziemy 

szukać odpowiedzi na dzisiejszej lekcji.  

3. Obejrzyj film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=427i0Pz8kYg 

4. Przeczytaj tekst z podręcznika (numery stron zostały podane przy temacie lekcji). Możesz też 

wysłuchać tego tekstu na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=kC_-NUEI2Ew 

Rycerze byli bardzo ważni w czasach średniowiecza. Mieli obowiązek obrony króla i ojczyzny. Jednak 

nie każdy mógł zostać rycerzem. Po pierwsze trzeba było pochodzić z rycerskiego rodu, po drugie – 

trzeba było być chłopcem. Droga do zostania rycerzem była długa i miała kilka etapów: paź, 

giermek, rycerz. Rycerzem zostawało się podczas uroczystości zwanej pasowaniem na rycerza. 

Przedstawia ją ilustracja umieszczona poniżej: 

 

Podczas tej uroczystości rycerz otrzymywał pas rycerski oraz ostrogi rycerskie.  Elementy 

rycerskiego uzbrojenia przedstawia ilustracja na stronie 138. W zamian za służbę rycerze otrzymywali od 

swojego pana ziemię – lenno. Tam rycerze budowali swoje siedziby, najbogatsi z nich mieszkali w 

potężnych zamkach. Rycerzy obowiązywały zasady zwane kodeksem honorowym . 

5. Przepisz notatkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=427i0Pz8kYg
https://www.youtube.com/watch?v=kC_-NUEI2Ew


1. Średniowiecze – czas rycerzy 

2. Średniowieczny rycerz – kto mógł nim zostać 

- chłopiec 

- pochodził z rycerskiego rodu (jego przodkowie byli rycerzami) 

3. Herb - symbol przynależności do rycerskiego rodu. 

4. Droga do bycia rycerzem: 

- paź – zostawał nim chłopiec w wieku ok. 7 lat. Przebywał kilka lat na dworze królewskim lub 

innego rycerza; tam uczył się zasad dobrego wychowania, usługiwał przy stole 

- giermek – zostawał nim chłopiec w wieku ok. 14 lat, uczył się władania bronią, towarzyszył 

rycerzowi w walce, czyścił jego zbroję i broń, dbał o rycerskiego konia 

- rycerz – zostawał nim giermek podczas uroczystości pasowania na rycerza 

5. Kodeks rycerski – zasady, zgodnie z którymi powinien postępować każdy rycerz. 

6. Praca obowiązkowa do sprawdzenia: napisz w zeszycie pięć zasad, które powinny znaleźć się w 

kodeksie honorowym. Zrób zdjęcie pracy (staraj się pisać starannie i zadbaj o to, by zdjęcie było 

wyraźne). Wyślij pracę na adres mailowy swojej nauczycielki. Termin wykonania pracy: do 8 maja.  

 

 

 


