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Cele lekcji
Zapoznanie uczniów ze zmianami terytorialnymi, jakie zaszły w Polsce po zakończeniu II
wojny światowej oraz ze skutkami tych zmian, poznanie pojęć: linia Curzona, repatriacja,
Ziemie Odzyskane, kształcenie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł,
kształcenie umiejętności pracy z mapą.

Środki dydaktyczne
Karykatura polityczna, atlas historyczny, mapa ścienna Europy, karty pracy.

Metody
Pogadanka, praca z karykaturą polityczną, praca z mapą, wypełnianie karty pracy,
dyskusja.

Czas
45 minut

Scenariusz lekcji
1. Przypomnij uczniom informacje na temat postanowień konferencji jałtańskiej.
Poproś uczniów o wskazanie na mapie ściennej Europy miejscowości Jałta,
następnie zapytaj o:


datę zorganizowania tej konferencji



nazwiska oraz kraje pochodzenia jej najważniejszych uczestników



postanowienia dotyczące ziem polskich

2. Zaprezentuj uczniom karykaturę polityczną - kadr z komiksu Smert’ Lachom
(załącznik nr 1), a następnie dokonaj wraz z nimi analizy tego rysunku, prosząc
uczniów o:


zidentyfikowanie postaci przedstawionych na pierwszym planie rysunku



rozpoznanie wydarzenia historycznego ukazanego na drugim planie rysunku



umiejscowienie w czasie wydarzeń uwidocznionych na rysunku



interpretację gestów, jakie wykonują postacie na pierwszym planie



określenie intencji autora karykatury



zastanowienie się nad skutkami politycznego opuszczenia Polski przez
aliantów w ostatnich latach II wojny światowej

3. Korzystając z atlasu historycznego, przedstaw skutki przesunięcia granic Polski po
II wojnie światowej. Uczniowie wskazują na mapie i nazywają ziemie, które Polska
utraciła i zyskała w 1945 r.
Wyjaśnij pojęcia: linia Curzona, repatriacja, Ziemie Odzyskane.

4. Rozdaj uczniom karty pracy (załącznik nr 2) i poleć wykonanie zawartych w nich
zadań.

5. Zainicjuj i moderuj dyskusję na temat: czy zmiana granic Polski była dla naszego
kraju korzystna?

6. Oceń pracę uczniów.

7. Zadanie domowe dla uczniów.
Na obszarze ziem utraconych w 1945 r. przez Polskę urodziło się wielu znanych
Polaków. Korzystając z encyklopedii sprawdź z czego zasłynęli: Jerzy Janicki,
Wojciech Kilar, Jacek Kuroń, Stanisław Jerzy Lec, Stanisław Lem, Kornel
Makuszyński, Ignacy Mościcki, Halina Kunicka.

Załącznik nr 1. Kadr z komiksu Smert’ Lachom.

R. Zaręba, Z. Similak, Smert’ Lachom, Radom 2014, s. 111.

Załącznik nr 2. Karta pracy Granice II RP i Ziemie Odzyskane.

1. Korzystając z atlasu historycznego zaznacz na powyższej mapie ostateczny
przebieg granicy Polski po zakończeniu II wojny światowej.

2. Zaznacz na mapie kolorem czerwonym obszary, jakie Polska utraciła
po zakończeniu II wojny światowej.

3. Zaznacz na mapie kolorem zielonym
po zakończeniu II wojny światowej.

obszary,

jakie

Polska

uzyskała

4. Korzystając ze smartfonu i Internetu zlokalizuj i zaznacz na mapie co najmniej
dwie miejscowości, z jakich wywodzą się bohaterowie filmu Tutaj możecie sobie
mieszkać. Na terenie jakiego lub jakich państw znajdują się one obecnie?
…………………………………………………………………………………………………….

5. Zaznacz strzałkami ma mapie uproszczoną trasę, jaką pokonali polscy repatrianci
w 1945 r.

