
Data publikacji: 30 marca 2020 r. 

Tydzień obowiązywania: 30 marca – 3 kwietnia 2020 r. 

Adres mailowy nauczyciela, na który należy przesyłać prace:  olafek15@wp.pl – Aleksandra Fedynicz – Komosa. 

W tym tygodniu zadanie domowe tylko dla chętnych. 

Lekcja 2 

Temat: Czasy krucjat                                                                                                               str. 122 - 124 

Cel lekcji: dowiemy się, czym były krucjaty i w jakim celu były organizowane. 

Opis lekcji: praca z podręcznikiem oraz tekstem podanym przez nauczyciela, zapisanie notatki, praca z mapą.  

Zadania do wykonania i materiały:  

Zadanie 1 

Przepisz do zeszytu temat lekcji (wraz z numerem lekcji), numery stron z podręcznika oraz cel lekcji. 

Przeczytaj podany niżej tekst (ale możesz od razu przejść do zadania 2).  

Jesteśmy w epoce średniowiecza, w której religia chrześcijańska odgrywała ogromną rolę. Dlatego dzisiaj 

przeniesiemy się do Jerozolimy – miasta świętego dla trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W VIII wieku 

Jerozolima znalazła się w rękach Arabów, którzy wyznawali islam. Byli oni tolerancyjni wobec chrześcijan, to znaczy 

nie przeszkadzali im pielgrzymować do Ziemi Świętej. Inaczej jednak się stało, gdy Jerozolimę podbili Turcy – też 

wyznający islam. Wobec chrześcijan byli nastawieni wrogo, byli wobec nich nietolerancyjni.  

Nic dziwnego, że chrześcijanie postanowili odbić Ziemię Świętą z rąk Turków. Tak właśnie narodziły się 

wyprawy krzyżowe czyli krucjaty. Ich uczestnicy – rycerze – naszywali sobie na płaszcze krzyże, dlatego będziemy ich 

nazywać KRZYŻOWCAMI.  

Myślicie, że było łatwo? Wcale nie. Wprawdzie na początku krzyżowcom udało się zdobyć Jerozolimę, ale 

później ją utracili. Wojny z Turkami o Ziemie Świętą trwały prawie 200 lat! Wyobraźcie sobie, że w jednej z wypraw 

wzięły udział same dzieci! 

Zadanie 2 

Przepisz do zeszytu notatkę: 

1. Jerozolima – miejsce pielgrzymek chrześcijan 

2. Zdobycie Jerozolimy przez Arabów – tolerancja 

3. Zdobycie Jerozolimy przez Turków – nietolerancja wobec chrześcijan 

4. Wyprawy krzyżowe – krucjaty – zbrojne wyprawy do Ziemi Świętej w celu odbicia jej z rąk Turków 

5. Krzyżowcy – uczestnicy wypraw krzyżowych 

Zadanie 3 

Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika, str. 122 – 124 

Zadanie 3 

Przyjrzyj się mapie zamieszczonej poniżej i znajdź Jerozolimę. Zobacz, jaką odległość musieli pokonać 

krzyżowcy, zanim dotarli do tego miasta. Nie musisz przekazywać mi tej odpowiedzi, po prostu się przekonaj.  
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Zadanie rozszerzające dla chętnych (polecenie przepisz do zeszytu):  

Jednym z uczestników wypraw krzyżowych w XII wieku był pewien polski książę. Dowiedz się, kto to był 

i napisz o nim kilka informacji (pisz tylko te najważniejsze! Może być w punktach). 

 Napisz odpowiedź w zeszycie, zrób zdjęcie lub scan, nazwij plik, tzn. w nazwie wpisz swoje imię i nazwisko – 

pozwoli nam to na sprawniejsze ocenianie prac i wyślij mailem do nauczyciela historii (adres podany na górze). Masz 

czas do końca tygodnia 

Jeśli chcesz, obejrzyj materiał filmowy: 

https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/D1HqdmzoH 
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