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Temat:
Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę odrąbie – łagodzenie systemu
stalinowskiego w Polsce

Klasa:
IV

Miejsce:
pracownia wyposażona w komputery z dostępem do Internetu dla każdej grupy

Czas:
45 minut

Cele
Cel ogólny: zapoznanie z wydarzeniami, które były przejawem destalinizacji w Polsce.
Cele szczegółowe
Uczeń:

dostrzega dynamikę wydarzeń roku 1956: Poznański Czerwiec i Polski Październik;

charakteryzuje gospodarkę i zmiany społeczne w czasach Gomułki;

wskazuje przykłady obchodów Milenium w 1966 r. oraz dostrzega kontekst
konfliktu kościoła i państwa na tym obszarze;

omawia polską kulturę lat 60.;

doskonali umiejętność krytycznej analizy informacji;

chronologicznie porządkuje w ciągi przyczynowo-skutkowe kluczowe wydarzenia
lat 1956–1968 (SPE).

Środki dydaktyczne:

materiały źródłowe;

przygotowany przez uczniów pokaz interaktywny (z wykorzystaniem umiejętności

programowania wyniesionych ze szkoły podstawowej).

Metody, techniki i formy:

praca w grupie;

praca z tekstem;

dyskusja.

Przebieg lekcji
Część wstępna:
W jaki sposób komuniści doszli do władzy w Polsce? Czym przejawiał się stalinizm
w Polsce?
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Łagodzenie systemu stalinowskiego
Uczniowie podzieleni na pięć zespołów otrzymują do rozstrzygnięcia problemy:
I – Poznański Czerwiec 1956 (uwzględniając przyczyny i przebieg, uczniowie kładą
nacisk na ocenę wydarzeń w kontekście żądań indywidualnych oraz skutków dla kraju);
II – Polski Październik 1956 (co kryje się pod tym określeniem, jakie miał znaczenie
w kontekście historii Polski);
III – Gospodarka i zmiany społeczne w czasach Gomułki (uczniowie uwzględniają
hierarchię zmian, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte przez siebie oraz przygotowując
argumenty na poparcie swoich tez);
IV – Kultura polska lat 60. (uczniowie omawiają wybraną przez siebie płaszczyznę
kultury z uwzględnieniem przykładów);
V – Tysiąclecie państwa polskiego (uczniowie koncentrują się na przyczynach konfliktu
pomiędzy państwem i kościołem oraz przedstawiają sytuację z różnych punktów
widzenia).
Materiały przygotowane przez grupy zostają zaprezentowane i udostępnione całej
klasie jako materiał dydaktyczny.
Część podsumowująca:
Jakie cechy Polaków sprawiły, że mieli odwagę „podnosić rękę na władzę”? – dyskusja.

Komentarz metodyczny
W trakcie lekcji uczniowie rozwijają kompetencje społeczne, obywatelskie,
informatyczne oraz posługiwania się językiem polskim.
Kryteria sukcesu do materiałów przygotowanych przez uczniów: dobór
merytoryczny, jakość i czytelność przekazu, poprawność językowa.
Ucznia ze SPE należy przydzielić do grupy, która opracowuje temat bliski jego
zainteresowaniom, aby miał możliwość uczenia się w emocjach.

