Michniów w czasie okupacji
hitlerowskiej 19391945
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- wykad interaktywny
- praca uczniów z map
- praca uczniów z wystawami
i muzealiami dotyczcymi
II wojny wiatowej

Martyrologia ludnoci wiejskiej
- wykad interaktywny
na Kielecczy nie w latach
- praca uczniów z map
19391945
- praca uczniów z wystawami
i muzealiami dotyczcymi
II wojny wiatowej
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- wykad interaktywny
- praca uczniów z map
- praca uczniów z wystawami
i muzealiami dotyczcymi
II wojny wiatowej

FORMAZAJ

Wybuch II wojny wiatowej 
kampania wrzeniowa.

TEMAT ZAJ

1

LP

- edukacja dzieci i modzie y w zakresie historii Kielecczyzny
w
dwudziestoleciu midzywojennym, ze szczególnym uwzgldnieniem regionu
Michniowa;
- zapoznanie uczniów z miejscem Gór witokrzyskich na partyzanckiej mapie Polski,
z uwypukleniem partyzantki michniowskiej;
- zwikszenie zrozumienia w dzieciach i modzie y zagadnie zwizanych z szeroko
rozumian tragedi prowincjonalnej ludnoci na podstawie tekstów zamieszczonych
na witrynie www.martyrologiawsipolskch.pl
- wzrost wiadomoci uczcych si ofiary poniesionej przez ludno wsi w czasie
niemieckich dziaa represyjnych na Kielecczy nie w latach 19391945;

- edukacja dzieci i modzie y w zakresie ycie mieszkaców kieleckich wsi w
dwudziestoleciu midzywojennym, ze szczególnym uwzgldnieniem regionu
Michniowa;
- zapoznanie uczniów z ró nymi formami oporu wzgldem polityki niemieckiej na
terenie okupowanej Polski, z uwypukleniem obszaru Gór witokrzyskich;
- przedstawienie uczniom ró nych form represji u ywanych przez wadze niemieckie
wzgldem mieszkaców wsi;
- wskazanie uczniom nowych róde do historii ludnoci wiejskiej
w II
wojny wiatowej w postaci portalu internetowego www.martyrologiawsipolskich.pl
- wzrost wiadomoci uczcych si ofiary poniesionej przez ludno wsi w czasie
niemieckich dziaa represyjnych na Kielecczy nie w latach 19391945;

- ucze ma utrwalon i poszerzon wiedz na temat przyczyn wybuchu II wojny
wiatowej, przygotowania strony niemieckiej i polskiej do konfliktu zbrojnego;
- ucze posugujc si map potrafi omówi przebieg dziaa wojennych we
wrzeniu i pa dzierniku 1939 r.;
- ucze potrafi rozwin wtki bitwy pod Wizn (polskie Termopile) oraz bitwy nad
Bzur, podkrelajc ich wag i znaczenie dla wojny polsko-niemieckiej;
- ucze rozpoznaje postaci dowódców: kontradmira Józef Unrug,
gen.
Juliusz Rómmel, gen Tadeusz Kutrzeba, marszaek Edward migy  Rydz;
- ucze potrafi wymieni najwa niejsze punkty oporu wojsk polskich: Westerplatte,
Hel, Warszawa, Modlin, Kock;
- ucze rozumie znaczenie wyników spotkania w Abbeville;
- pamita daty: 23 sierpnia 1939 (pakt Ribbentrop-Mootow), 17 IX 1939 (agresja
Zwizku Radzieckiego na Polsk), 28 IX 1939 r. (kapitulacja Warszawy), 5 X 1939 r. (
poddanie ostatniego punktu oporu - Kock);
- ucze rozumie tragedi narodu polskiego we wrzeniu 1939 r.
i
potrzeb nierównej walki wojska polskiego z wielokrotnie silniejszym agresorem
niemieckim;

OPIS / CEL ZAJ

Wykaz zaj edukacyjnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

