
SCENARIUSZ OBCHODÓW  75-LECIA  POWSTANIA 

POLSKIEGO PAŃSTWA  PODZIEMNEGO 

 

KOORDYNACJA : J.PAŚ 

Osoby wspomagające: A.Walerczak, N.Mełech, R.Skierski 

Umieszczenie materiałów na stronie www szkoły w zakładce „Lekcja wolności”- J. Ratajczak 

Umieszczenie linka na profilu fb „Lekcji wolności”- J.Paś 

Nagłośnienie, zdjęcia z działań i prezentacja multimedialna - R.Skierski 

Czas trwania akcji: 22.09.2014r - 26.09.2014r. 

 

Nauczyciele proszeni są o przeprowadzenie zajęć związanych z tematyką oraz odnotowanie tego w 

dzienniku.  

Materiały zamieszczone są na stronie IPN  oraz dostarczone i udostępniane przez nauczyciela historii.  

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do przyłączania się do działań związanych z  obchodami 75-

rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.  

Prosimy o dokumentowanie fotograficzne Waszych działań i przesyłanie zdjęć na adres koordynatora. 

Wykonane prace plastyczne umieszczamy na gazetkach klasowych lub składamy u organizatorów. 

Cel główny:  

-wprowadzenie w tematykę powstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. 

Cele z pp: 

I etap edukacyjny A 

5.7)  Uczeń zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia 

historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla 

Polski i świata. 

II etap edukacyjny A 

3.1) Uczeń wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych, symboli państwowych i 

miejsc ważnych dla pamięci narodowej. 

III  etap edukacyjny A 

WOS 

4.3. Uczeń przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do historycznych i współczesnych postaci, 

wykazuje znaczenie postaw i cnót obywatelskich.  

 

 

 

 



IV etap edukacyjny A 

 

WOS 

5.5. Uczeń bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa lub innych 

praw i wolności 

 

Historia  

8.2) uczeń opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziemnego i 

ocenia historyczną rolę Armii Krajowej;  

8.3) uczeń wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego.  

I, II i III etap edukacyjny B 

10.1) aktywne uczestniczenie w różnych formach życia społecznego i kulturalnego;  

 

IV etap edukacyjny B 

8) rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą Polski;  

15) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi 

członkami danej zbiorowości,  

Przebieg Akcji: 

GIMNAZJUM  I  ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA: 

22.09.2014r.-wykonanie gazetki szkolnej i klasowej o tematyce związanej z Polskim Państwem 

Podziemnym -odpowiedzialne: A.Walerczak, N.Mełech, J.Paś 

Gry dydaktyczne –„Historia Polski”, „Pamiętć 39”- odpowiedzialna J.Paś. 

Wykonanie plakatów i prac plastycznych- odpowiedzialna A.Duda/ A.Janiszewska/wychowawcy. 

Film dokumentalny „Powstanie Warszawskie”- odpowiedzialna J.Paś, A. Walerczak, N.Mełech. 

Piosenki „Mój Śpewnik Powstańczy”- J.Stanuch-Piotrowicz / A.Janiszewska 

Referaty, analiza wywiadów z członkami AK dostępnych w sieci oraz w materiałach MEN i IPN-–

gimnazjum, zawodówka- odpowiedzialni J.Paś, A.Walerczak. 

 

SPP 

Przeprowadzenie krótkich zajęć dotyczących tematyki – wychowawcy. 

Prace plastyczne, kolorowanki - A.Duda, wychowawcy, wychowawcy świetlicy  

Piosenki powstańcze - J.Stanuch-Piotrowicz 

KLASY IV-VI A, IV-VI B 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących tematyki- „Polskie Państwo Podziemne”-odpowedzialna J.Paś 

Prace plastyczne, kolorowanki - A.Duda, wychowawcy, wychowawcy świetlicy  

Piosenki powstańcze - J.Stanuch-Piotrowicz 



Klasy I-III A, B, C 

Przeprowadzenie krótkich zajęć dotyczących tematyki – wychowawcy,  

Prace plastyczne, kolorowanki – wychowawcy, wychowawcy świetlicy, inni nauczyciele wg uznania. 

Piosenki powstańcze- J.Stanuch -Piotrowicz 

 

ZAKOŃCZENIE AKCJI: 

26.09.2014r.- 4 godz. lekcyjna. 

O godz. 10.30 wszyscy nauczyciele z klasami, które mają pod opieką, ustawiają się na końcu parkingu ( w 

razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie przychodzą na salę gimnastyczną, ustawiając 

klasy wzdłuż linii boiska). Każda klasa zabiera ze sobą białe, czerwone i czarne farbki plakatowe i pędzelki. 

Przeprowadzenie akcji - J.Paś, R.Skierski, N. Mełech, A.Walerczak. 

 

Akcję z 26.09.2014r.  należy odnotować w dzienniku lekcyjnym jako wydarzenia z życia klasy 

(„Obchody 75-lecia powstania Polskiego Państwa Podziemnego”). 

 

MATERIAŁY DOSTĘPNE NA : 

1) www.pamięć.pl (relacje świadków, wypowiedzi historyków, materiały do pobrania, gra Pamięć 39 

dostępna  online w zakładce gry, film Polak mały) 

2) www.youtube.com      

           Polecamy: prezentację you tube -Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 - młodzież w ZWZ i AK  

3) Kolorowanki-zestaw do kserowania 

4) Płyty z filmami dokumentalnymi- do wypożyczenia na lekcję 

5)  Książka  „Mam gen wolności”-do wypożyczenia lub kserowania 

6) Gazetka szkolna-holl II piętro. 

 

 

 

 

                                                                                                                         Jolanta Paś 

http://www.pamięć.pl/

