
Klasa 4b,4c,  Historia, 8 tydzień edukacji (2 lekcje) 

 

Mam nadzieję, że Weekend majowy był udany i spędziliście go w atmosferze patriotycznych przeżyć. 

Dziękuję za Wasze patriotyczne kąciki, i fotograficzne relacje z obchodzenia świąt majowych. Mam 

nadzieję, że zawsze będziecie pamiętać, aby je obchodzić. Pamiętajcie, nawet w czasie II wojny 

światowej ludzie obchodzili to święto. Na dole umieszczam zdjęcia od mojej babci, z 1943 roku (II 

wojna światowa ) z Indii, gdy udało jej się uciec wraz z Armią Andersa z Syberii. Zobaczcie są flagi w 

czasie święta Konstytucji 3 maja, na dalekiej ziemi indyjskiej!!! Jest też moja babcia, która melduje 

swój zastęp jako harcerka, na obozie w dżungli.  Od kiedy tylko pamiętam, zawsze w majowy 

weekend spotykaliśmy się i wspominaliśmy rodzinne historie. W tym roku niestety tylko przez telefon 

mogłam porozmawiać z babcią. Zachęcam wszystkich do rozmów o historii Waszych rodzin z bliskimi. 

A święta narodowe są świetnym do tego pretekstem. Już od dzisiejszej lekcji zaczniemy mówić o 

wydarzeniach, z których być może zachowały się pamiątki i wspomnienia w Waszych rodzinach. Tak 

jak u mnie. A harcerze z czasów wojny? Dziś będą tematem naszej lekcji. 

 

  

 

 



 

Czas pomiędzy I wojną i II wojną światową nazwano XX lecie międzywojenne. Już wiecie, że był to dla 

Polski, nazywanej wtedy II Rzeczpospolitą, dobry czas. Znów była na mapie, miała dostęp do morza, 

rozwijała się gospodarczo. Niestety w 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Nasi sąsiedzi: 

Niemcy i Związek Radziecki, zaatakowali bez ostrzeżenia. Armia polska nie miała szans, w walce z 

dwoma wrogami naraz. Najeźdźcy podzielili terytorium Polski pomiędzy sobą  i zaczęli tam okupację 

czyli własne rządy. Polacy, nie zamierzali się pogodzić z okupacją. Teraz całe społeczeństwo znów 

musiało walczyć o wolność, honor i ojczyznę. Moi drodzy, zapiszcie temat lekcji w zeszycie. 

Temat: Zośka, Alek i Rudy-bohaterscy harcerze. 

Otwórzcie książkę na stronie 127, przeczytajcie  i napiszcie jak okupanci prześladowali Polaków? 

Wyjaśnijcie czym była AK, Szare Szeregi i kto do nich należał. 

A teraz obejrzyjcie ten film: 

https://youtu.be/Az9M5KzR2YM 

Na jego podstawie: 

Wypiszcie do zeszytu słynne akcje w których uczestniczyli harcerze z Szarych Szeregów. Można 

wykorzystać również wiadomości z podręcznika str128-131. 

Narysujcie w zeszycie Znak Polski Walczącej. Wyjaśnijcie jego symboliczne znaczenie. 

I jeszcze raz Polska flaga w czasie powstania warszawskiego. 

https://www.facebook.com/1944pl/videos/166255148069990/ 

Dla zainteresowanych II wojną światową przygotowałam też wizytę w Muzeum Powstania 

Warszawskiego. 

https://youtu.be/xuSAzP5tQNw 

 

Zadania nie przysyłamy, ale potrafimy odpowiedzieć na pytania zapisane do zeszytu. 
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