Konspekt lekcji historii:
„Polskie Państwo Podziemne. Działania PPP w Wielkopolsce w latach 1939 – 1945”.
Czas trwania: 1 x 45 min.
Tok lekcji:
Część 1 – przedstawienie czym było PPP, jaki był cel jego powstania, jakie były
główne założenia jego działalności – nauczyciel może skorzystać z materiału
pomocniczego „Konspiracja w Wielkopolsce w latach 1939 – 1945” w celu
zobrazowania specyficznej sytuacji na ziemiach wcielonych do III Rzeszy
(ok. 15 min.).
Część 2 – projekcja i analiza filmu „Obowiązek pamiętania” z wykorzystaniem karty
pracy (ok. 25 min.).
Cele ogólne:
1. poznawcze:


zapoznanie uczniów z informacjami o działaniach PPP pod okupacją
w latach 1939 – 1945;



pozyskanie informacji o działaniach PPP w Wielkopolsce i jego przedstawicielach.

2. kształcące:


doskonalenie umiejętności analizy materiału filmowego.

3. wychowawcze:


ksz tałtowanie szacunku do działań podejmowanych przez osoby przedstawione
w filmie i ich współtowarzyszy w walce z okupantem.

Cele operacyjne:
1. wiadomości:
a) Kat. A – zapamiętanie wiadomości:


uczeń zna okoliczności powstania PPP i jego działania; uczeń pamięta
informacje o głównych działaniach PPP również w Wielkopolsce.

b) Kat. B – zrozumienie wiadomości:


uczeń rozumie znaczenie działań PPP.
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2. umiejętności:
a) Kat. C – zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:


uczeń potrafi:


wskazać okoliczności powstania PPP i działań przeciwko okupantom;



przeanalizować treść filmu oraz wskazać kim były osoby w nim
przedstawione;

b) Kat. D – zastosowanie wiadomości w sytuacji problemowej:


uczeń potrafi:


dokonać oceny działań członków PPP.

Pomoce dydaktyczne:
1. podręcznik

do

historii

obowiązujący

dla

danej

klasy

z

rozdziałami

dot. lat okupacji 1939-1945 na terenach ziem polskich
2. materiały audiowizualne: film „Obowiązek pamiętania 2021” – dostęp na kanale
Wielkopolska:

ZOOM

w

serwisie

YouTube

pod

adresem:

https://youtu.be/wZiy86-Lt2M
3. inne: materiały pomocnicze „Konspiracja w Wielkopolsce w latach 1939 – 1945”
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Opracowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie materiału
przekazanego przez nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adam Mickiewicza
w Poznaniu - Marka Grellinga oraz Jarosława Burchardta.
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