
 

                                                             Harmonogram  

miesiąc temat zagadnienia formy realizacji 

grudzień Dni , które wstrząsnęły 

Polską – Grudzień 70. 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-opisuje przebieg najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce na Wybrzeżu w 

grudniu1970 r, 

-podaje podstawowe przyczyny zajść grudniowych, 

-wyjaśnia, na kim ciąży odpowiedzialność za eskalację protestów społecznych, 

-podaje argumenty świadczące o cenie, jaką płaci społeczeństwo za decyzje 

przedstawicieli władz o użyciu sił w tłumieniu sprzeciwów. 

 

apel , Quiz, konkurs plastyczny, 

konkurs historyczny, emisja filmu 

edukacyjnego „ Czarny Czwartek. 

Janek Wiśniewski padł, gazetka 

tematyczna. 



luty Gdynia symbolem 

międzywojennej Polski. 

Uczeń: 

-zna etapy budowy portu w Gdyni i okoliczności polityczne, społeczne i ustrojowe, 

które doprowadziły do powstania portu, 

-potrafi wymienić obywateli zasłużonych dla Gdyni, 

-zna genezę utworzenia” polskich faweli ‘’w Gdyni, 

-potrafi opowiedzieć o życiu codziennym i niecodziennym mieszkańców Gdyni. 

 

apel , Quiz, konkurs plastyczny, 

konkurs historyczny, gazetka 

tematyczna. Lekcje przedmiotowe 

dla klas V – VI sp w Muzeum 

Miasta Gdyni. 

marzec Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. 

Uczeń: 

 

-wymienia powody powstania powojennego podziemia niepodległościowego  

-nazywa formy oporu żołnierzy wyklętych  

-opisuje charakter oporu żołnierzy wyklętych  

-ocenia postawy żołnierzy drugiej konspiracji  

-wymienia rodzaje represji władz komunistycznych wobec żołnierzy wyklętych 

apel , Quiz, konkurs plastyczny, 

konkurs historyczny, gazetka 

tematyczna. 

kwiecień Katyń: - przebaczyć - tak, 
zapomnieć - nie 

 

Uczeń: 

potrafi opowiedzieć o Zbrodni Katyńskie 

znać pojęcia: patriotyzm, honor, Ojczyzna, służba Ojczyźnie, elita polityczna, żałoba 

narodowa, kir,  empatia, karta historii, Katyń 

 

 

 

Katyń – film edukacyjny, apel , 

Quiz, konkurs plastyczny, konkurs 

historyczny, gazetka tematyczna. 

maj Konstytucja 3 maja - dzieło 
oświeconych 
monarchistów.  

 

Uczeń: 

 

-zna   przyczyny  uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz jej znaczeniem dla losów 

państwa polskiego w XVIII wieku, 

-zna pojęcia – Sejm Wielki, konstytucja,  

-zna postaci – Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, 

apel , Quiz, konkurs plastyczny, 

konkurs historyczny, gazetka 

tematyczna. 



 

-wie, kiedy została uchwalona konstytucja, 

 

-wymienia najważniejsze reformy Sejmu Wielkiego, 

 

-wymienia najważniejsze postanowienia pierwszej polskiej konstytucji. 

 

czerwiec Poznański Czerwiec – 

największa masakra w 

historii PRL. 

Uczeń: 

 

-zna przebieg wydarzeń w 1956 roku w Poznaniu, 

-nazywa metody działania służb bezpieczeństwa w Polsce w celu utrzymania 

bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz utrwalania władzy komunistycznej,  

-wymienia formy walki służb bezpieczeństwa z opozycją i manifestantami     w 

Poznaniu  w 1956 r.  

 

apel , Quiz, konkurs plastyczny, 

konkurs historyczny, gazetka 

tematyczna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


