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W CZYM TKWI ISTOTA WOLNOŚCI ?

Scenariusz przygotowany z wykorzystaniem treści portalu: www.edukacjawojnaipamiec.pl

SCENARIUSZ LEKCJI INTERNETOWEJ
LEKCJA HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYKA POLSKIEGO, ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ:
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Co powinien uczeń/uczennica wiedzieć, rozumieć i umieć po tej lekcji:
- w jaki sposób możemy definiować wolność,
- jakie miejsce w hierarchii potrzeb zajmuje wolność,
- w jaki sposób można ograniczać wolność, jakie czynniki mają wpływ na ograniczanie
wolności,
- jakie kategorie potrzeb ludzi muszą być zaspokojone, hierarchiczność potrzeb wg A. H.
Maslowa,
- w jaki sposób ograniczano wolność ludzi w krajach okupowanych w czasie II wojny światowej,
- jakie represje stosowały władze niemieckie wobec mieszkańców terenów podbitych, w tym
formy pracy, do jakich byli zmuszani Polacy, Rosjanie, Żydzi
- rozumieć pojęcia: praca przymusowa, praca niewolnicza,
- charakteryzować przejawy dyskryminacji stosowane przez Niemców,
- znać losy wybranych robotników przymusowych,
- rozumieć zależność pomiędzy polityką państwa totalitarnego i wojną a dyskryminacją
i wykluczeniem dużych grup społecznych, narodowościowych, etnicznych etc.,
- rozumieć znaczenie filmu dokumentalnego jako źródła historycznego,
- doskonalić umiejętności analizy źródeł historycznych i ich interpretacji,
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PRZEBIEG LEKCJI: zgodnie z kolejnymi informacjami i zadaniami zamieszczonymi w prezentacji
interaktywnej pod tym linkiem:
https://view.genial.ly/5fabf2ac325a010d281725cb/interactive-content-wolnosc

Lekcja może być lekcją „w sieci” (nauczanie zdalne), jak również można ją wykorzystać podczas
zajęć w szkole.

1) Wprowadzenie w istotę tematu:
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2) Rozumienie potrzeby wolności.

3) Omówienie czynników, które maja wpływ na ograniczenie wolności.

4) Ćwiczenie, które pozwala uczniom na określenie sytuacji wolności – sytuacji niewoli.
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5) Uczeń definiuje własną istotę wolności.

6) Uczniowie oglądają trailer filmu pt. Stracone lata 1939-1945. Terror, codzienność,
praca przymusowa oraz odpowiadają na pytania.
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7) Ćwiczenie dla uczniów, które pozwala na przyporządkowanie do danej roli społecznej
przynależny jej zakres wolności.

8) Zapoznanie uczniów z piramidą A. H. Maslowa – hierarchią potrzeb: niższego
i wyższego rzędu.

9) Uczniowie oglądają relację świadka -robotnicy przymusowej Tosi Schneider (portal:
https://edukacja.wojnaipamiec.pl/ludzie/tosia-schneider#/zadania ) i na podstawie
obejrzanego wywiadu biograficznego określają, jakie kategorie potrzeb - wg piramidy
Maslowa - odebrała Tosi Schneider wojna.
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10) Podsumowanie:

11) Praca domowa:
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