
Lekcja na Skype.

Na lekcji historii w czwartek 28 maja o godzinie 9.50 porozmawiamy o temacie
,,Dlaczego uczymy się historii?- powtórzenie". Będzie to dotyczyć treści pogrubionych poniżej.

Dlaczego uczymy się historii? Dlaczego każdemu potrzebna jest rodzina? Dlaczego chronimy zabytki?

Określać wiek wydarzenia i umieszczać je na taśmie chronologicznej.
Wieki zapisywać liczbami rzymskimi.
 Odczytywać drzewo genealogiczne.

Wymieniać polskie święta narodowe( 4) i religijne (4). Wyjaśniać na jaką pamiątkę je ustanowiono?
Znać 3 stolice Polski , nazwy państw, które sąsiadują z Polską i ich stolice.
Wymieniać polskie symgole narodowe: hymn, godło flaga i wyjaśniać jak powstały.
Opowiadać legendy o stolicach  i początkach Polski. Legendę związaną z własną miejscowością.
Wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższe muzeum, skansen, archiwum i czym zajmują się.
 
Wymieniać polskie zabytki na Liście UNESCO oraz słynne zabytki Traktu Wielu Kultur Piotrkowa.

Wyjaśniać daty i omawiać wydarzenia z nimi związane: 966 r., 1025 r., 1364 r., 1385 r., 1410 r.,  1655-1660 r., 1683 r.,
 1791 r.,  1795 r., 1830 r., 1863 r.,  1914-1918 r.,   1939-1945 r.r.
Wyjaśniać pojęcia historyczne lub szybko wyszukiwać ich znaczenie: 

Z czego zasłynęli władcy Polski: MieszkoI, Bolesław Chrobry,   Kazimierz Wielki,  Jadwiga Andegaweńska, Władysław 
Jagiełło,Zygmunt Stary, Zygmunt August,  Zygmnt III Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, Stanisław Poniatowski.

Opowiadać o życiu w dawnych wiekach:  szlachty, mieszczan, chłopów i duchowieństwa.
Dlaczego wiek XVI nazwano Złotym Wiekiem w Polsce?
Jak Polacy żyli  i walczyli w czasach zaborów?: Legiony Dąbrowskiego, Powstanie Listopadowe 
i Powstanie Styczniowe. Germanizacja, rusyfikacja.
Wynalazki i odkrycia XIX- XX wieku. 
Opowiadać o życiu i problemach kapitalistów, robotników, ludzi wolnych zawodów , o prawach, które ustanawiali 
w XIX- XX wieku: Kodeks Pracy, Prawa Człowieka, związki zawodowe, minimum płacy, renty, emerytury, 
ubezpieczenia, tolerancja, równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Ważne wydarzenia XX wieku dotyczące Polski: I wojna światowa i odbudowa Polski,
dwudziestolecie międzywojenne oraz problemy i sukcesy II Rzeczpospolitej. Bohaterowie : J. Piłsudski, R. Dmowski.       
Okupacja radziecka i hitlerowska, Katyń,  holokaust , Powstanie Warszawskie,  żołnirze niezłomni ( wyklęci)
 ,, Solidarność", czasy PRL, III Rzeczpospolita Rzeczpospolita Polska. 
 Działalnść Jana Pawła II.

Wyjaśniać pojęcia historyczne zamieszczone w podręczniku do historii pod każdą lekcją. 

 


