
 

„Rysowana historia Polski” 

Planowany termin realizacji: 01.09.2022 - 22.06.2023 

Innowacja  metodyczna dla klasy 4C, dotyczy zajęć historii, których adresatami są uczniowie 

klasy czwartej 4c Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie. 

Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój 

postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbudzanie 

szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.  Rozpoczęcie innowacji 

przewidywane jest na wrzesień 2022 roku, a zakończenie na czerwiec 2023 roku. Na 

realizację programu przewidziano 1 godzinę tygodniowo w ramach zajęć lekcyjnych. 

Innowacja opiera się na wprowadzeniu rysunku jako formy notatki, która pomoże uczniom 

lepiej utrwalić materiał omawiany na lekcji historii. Innowacja będzie oparta na programie 

„Wczoraj i dziś” program nauczania ogólnego historii w klasach IV- VIII szkoły 

podstawowej. Na większości lekcji historii uczniowie będą poznawać postacie ważne dla 

historii Polski, aby lepiej utrwalić informacje dotyczące poznanych bohaterów. Uczniowie 

będą wykonywać rysunek danej postaci dodając do niej właściwe atrybuty. Dzięki temu uczeń 

będzie mógł lepiej kojarzyć z jakimi wydarzeniami historycznymi dana postać była związana. 

Zajęcia innowacyjne mają służyć rozwijaniu zainteresowań historią naszej Ojczyzny przy 

wykorzystaniu aktywnych metod nauczania i wpłynąć pozytywnie na wszechstronny rozwój 

każdego ucznia. Główny nacisk kładzie się na umiejętności ucznia i kojarzenie faktów. 

Wiedza, którą zdobywa uczestnik w czasie zajęć, ma pomagać i przygotowywać do 

świadomego uczestnictwa w kulturze, poszerzeniu wiedzy o dziejach naszego kraju i narodu, 

poczuciu własnej tożsamości. 

Cele innowacji:  

- uczeń wzbogaca wiedzę o historii Polski, 

- uczeń ugruntowuje poczucie tożsamości narodowej, 

- uczeń zdobywa wzorce osobowe z przeszłości, poznaje postacie historyczne, 

- uczeń kształtuje postawy patriotyczne związane z kulturą regionu, narodem, 

- uczeń dokonuje analizy, selekcji zgromadzonych informacji, 

- uczeń ćwiczy zdolności manualne, 

- uczeń rozbudza swoją kreatywność. 

Tematy zajęć, na których wykorzystana będzie innowacja:  

Mieszko I i chrzest Polski, 

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski, 



Polska Kazimierza Wielkiego, 

Jadwiga i Jagiełło – unia polsko-litewska, 

Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem, 

Mikołaj Kopernik – wielki astronom, 

 

Jan Zamoyski i złoty wiek Polski, 

 

Tadeusz Kościuszko na czele powstania, 

 

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe, 

 

Maria Skłodowska-Curie – polska noblistka, 

 

Józef Piłsudski i niepodległa Polska, 

 

Jan Paweł II – papież pielgrzym  
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nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie  

 


