
Życie człowieka  
pierwotnego 
Klasa: piąta 
Przedmiot: historia 

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Życie człowieka pierwotnego”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/historia/pierwsze-

cywilizacje/4906-zycie-czlowieka-pierwotnego (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 5 – Historia – 
Życie człowieka pierwotnego).

Cel ogólny lekcji
Poznanie wyglądu człowieka pierwotnego oraz jego trybu życia.

Cele operacyjne
Uczeń:

 wyjaśnia pojęcie „praczłowiek”,
 charakteryzuje wygląd człowieka pierwotnego,
 charakteryzuje życie ludzi pierwotnych,
 charakteryzuje koczowniczy tryb życia,
 wyjaśnia, jakie korzyści przyniosło ludziom udomowienie zwierząt,
 wskazuje umiejętności, których nabycie umożliwiło ludziom przejście na osiadły tryb życia,
 wyjaśnia znaczenie nabycia umiejętności krzesania ognia przez człowieka,
 integruje się z klasą poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, dyskusję,
 rozwiązuje quizy.

Metody:
 aktywizujace
 praca z tekstem
 praca w parze
 quiz

Przebieg lekcji
Etap lekcji Opis działania
1.
Powitanie

 y Nauczyciel wita uczniów.
 y Nauczyciel nie zdradza tematu lekcji. Mówi, że dziś poznamy codzienność bardzo 
ważnego człowieka – kogoś, kogo każdy z nas powinien znać.

 y Nauczyciel rozdaje karty pracy.



2.
Realizacja 
tematu – 
wprowadzenie

 y Nauczyciel prosi uczniów o samodzielne uzupełnienie odpowiedzi w zadaniu 1. karty 
pracy.

 y Po ukończeniu zadania nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie odpowiedzi*. 
 y Następnie nauczcyiel pyta uczniów, czy podobnych odpowiedzi mogli udzielić ludzie 
żyjący 300 lat temu.

 y Nauczyciel rozpoczyna dyskusję kierowaną. Uczniowie zastanawiają się, jak wygladało 
życie 300, 500, 1000, 2000 lat temu (nauczyciel spodziewa się odpowiedzi „wtedy nie 
było…”). 

 y Po krótkiej „burzy mózgów” nauczyciel pyta, kogo nazywamy „praczłowiekiem”. 
Uczniowie podają swoje propozycje odpowiedzi.

 y Nauczyciel włącza i wyświetla quiz ze strony Squla.pl na projektorze: https://
naukaizabawa.squla.pl/misje/historia/pierwsze-cywilizacje/4906-zycie-czlowieka-
pierwotnego (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 5 – Historia – Życie człowieka pierwotnego).

3.
Realizacja 
tematu

 yWygląd  
i pochodzenie 
człowieka 
pierwotnego

 y Na podstawie pytania 1. uczniowie sprawdzają, czy mieli rację. Po udzielonej odpowiedzi 
uczniowie dowiadują się ze wskazówki, co oznacza przedrostek „pra-”.

 y Nauczyciel podaje w języku ucznia cele lekcji.
 y Nauczyciel, zanim wyświetli kolejne pytanie, prosi uczniów o przeczytanie zadania 2.  
z karty pracy.

 y Wybrana osoba czyta na głos informacje, na jakie uczniowie muszą zwrócić uwagę 
podczas wyświetlania quizu. 

 y Nauczyciel wyświetla kolejno pytania, uczniowie udzielają odpowiedzi i uzupełniają luki 
w zadaniu 2. karty pracy.

 y Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie 4. nauczyciel podsumowuje informacje z zadania 2. 
Następnie zapowiada, że dalsza część quizu skupia się na życiu codziennym praczłowieka. 

4.
Realizacja 
tematu 

 y Znaczenie 
ognia dla 
człowieka 
pierwotnego

 y Nauczyciel pyta, jaki wynalazek był dla praczłowieka najważniejszy i dlaczego.
 y Uczniowie podają swoje propozycje.
 y Nauczyciel spodziewa się odpowiedzi „ogień”. Prosi, aby uczniowie jeszcze raz spojrzeli 
na swoją odpowiedź na ostatnie pytanie w zadaniu 1. karty pracy. Prosi o porównanie 
tych odpowiedzi z tym, do czego ogień mógł służyć człowiekowi pierwotnemu.

 y Po tzw. burzy mózgów nauczyciel włącza pytanie 5. wyświetlanego quizu. W tym 
momencie warto opowiedzieć uczniom, jak doszło do „wynalezienia ognia”.

 y Po ukończeniu poziomu 1. rozwiązywanego quizu uczniowie przystępują do zadania 3.  
z karty pracy. 

5.
Realizacja 
tematu 

 y Koczowniczy 
i osiadły 
tryb życia 
praczłowieka

 y Nauczyciel zapowiada ostatnią część lekcji, czyli przyjrzenie się koczowniczemu  
i osiadłemu trybowi życia człowieka pierwotnego (nauczyciel wyjaśnia oba pojęcia).  
W tym celu wyświetla poziom 2. quizu „Życie człowieka pierwotnego” ze strony Squla.
pl.

 y Wybrani/chętni uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania.
 y Nauczyciel porządkuje wiedzę, powtarza informacje, utrwalają.
 y Po ukończeniu quizu uczniowie przystępują do głośnego rozwiązywania zadania 4.  
z karty pracy.

 y Następnie uczniowie przechodzą do zadania 5. Nauczyciel przy okazji tego zadania 
podkreśla znaczenie ognia i przypomina poznane już na ten temat informacje. 

 y Zadanie 6. z karty pracy można przeprowadzić na zasadzie „burzy mózgów”.
 y Po ustaleniu prawidłowej odpowiedzi, nauczyciel dyktuje uczniom notatkę do zadania 6. 

6.
Podsumowanie 

 y Nauczyciel prosi uczniów, aby wrócili do zadania 1. z karty pracy.
 y Chętne osoby wyrażają swoje zdanie na temat znaczenia różnic w funkcjonowaniu 
człowieka współczesnego i pierwotnego.  

 y Nauczyciel podsumowuje lekcję i dziękuje za zaangażowanie. Na koniec zachęca do 
wypełnienia w domu poziomu 3. rozpoczętego quizu z portalu Squla.pl.

*
Pytań jest 11. Warto przy tak łatwym poleceniu zaangażować całą klasę i udzielić głosu każdej 
osobie chociaż raz. Dzielenie się na forum klasy swoimi codziennymi zwyczajami zintegruje zespół 
klasowy. Także nauczyciel może włączyć się w zabawę. 

Opracowanie: Donata Pryk/ Slow Education



Życie człowieka  
pierwotnego
Klasa: piąta
Przedmiot: historia

Zadanie 1. 
Odpowiedz na pytania dotyczące Twojego dnia.

a) Co jesz na śniadanie? 

.....................................................................................................................................................................

b) W co najchętniej się ubierasz?

.....................................................................................................................................................................

c) W jaki sposób Twoi rodzice zdobywają produkty spożywcze?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

d) Czy jesz warzywa? Skąd one pochodzą?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

e) Czy codziennie mieszkasz w tym samym miejscu? 

.....................................................................................................................................................................

f) Jak podgrzewasz swoje posiłki?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

g) Czy umiesz rozpalić ognisko? W jaki sposób?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

KARTA PRACY UCZNIA



h) Jak komunikujesz się ze swoimi znajomymi, rodziną?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

i) Jak często jesz pieczywo?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

j) Ile osób mieszka w Twoim domu/mieszkaniu?

.....................................................................................................................................................................

k) W jakich sytuacjach potrzebny jest Ci ogień?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Zadanie 2. 
Uzupełnij brakujące wiadomości na temat naszego praprzodka. Wszystkiego dowiesz się  
z quizu, który nauczyciel wyświetli w klasie.

a) Praczłowiek to inaczej ........................................................................................................................

b) Żył ............................................................  mln lat temu.

c) Pojawił się na kontynencie ............................................................

d) Narząd, który miał znacznie mniejszy niż my: ............................................................

e) Ręce miał długie / krótkie.

f) Jego całe ciało pokrywały włosy / łuski.

g) Miał sylwetkę prostą / pochyloną.

h) Był niski / wysoki.

Zadanie 3. 
Dowiedziałeś się już, jak ważny dla praczłowieka był ogień. Razem z kolegą/koleżanką  
z ławki stwórz na ten temat krótką notatkę. 

OGIEŃ

................................................................................................................

................................................................................................................



Zadanie 4. 
Ludzie pierwotni początkowo prowadzili koczowniczy tryb życia, to znaczy, że nie mieli 
stałego miejsca zamieszkania. Oceń prawdziwość podanych zdań, wpisując P przy zdaniu 
prawdziwym i F przy zdaniu fałszywym. 

Koczowniczy tryb życia prowadzili ludzie, którzy:

a) nie potrafili uprawiać ziemi,     

b) nie potrafili polować na zwierzęta,     

c) żyli w 2–3-osobowych grupach,     

d) ciągle wędrowali w poszukiwaniu jedzenia,     

e) mieli murowane domy,     

f) żyli głównie w jaskiniach i szałasach,     

g) hodowali zwierzęta,     

h) jedli głównie owoce leśne i polowali na zwierzynę.     

A teraz przeczytaj na głos cechy życia osiadłego:
• życie w jednym miejscu,
• hodowla zwierząt,
• uprawa ziemi.

Zadanie 5. 
Jak sądzisz, dzięki jakiemu wynalazkowi praludzie mogli zmienić tryb życia z koczowniczego 
na osiadły? 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Zadanie 6. 
Dlaczego hodowla zwierząt stała się dla ludzi lepsza niż polowania? 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


