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Niebezpieczne zabawy historią,  
czyli przegląd wybranych mitów 
narodowosocjalistycznych 
Łukasz Migniewicz 

Wprowadzenie dla nauczyciela 

Scenariusz jest przeznaczony do realizacji w ostatniej klasie szkoły podstawowej  

i szkołach średnich (od 14 lat). Poruszona w nim tematyka umożliwia wykorzystanie  

go na zajęciach interdyscyplinarnych z zakresu historii, kultury, języka ojczystego  

oraz nauk społecznych. 

Materiał został podzielony na trzy części: właściwy scenariusz, zestaw materiałów 

źródłowych oraz kartę pracy zawierającą zadania do pracy na lekcji, w grupie lub 

samodzielnie. Poszczególne elementy scenariusza można modyfikować w celu  

ich dostosowania do odbiorców.  

Instrukcja 

W skład scenariusza wchodzi dziewięć materiałów źródłowych oraz karta pracy z 

ćwiczeniami. Zaproponowany układ zajęć może podlegać modyfikacjom, podobnie 

jak wykorzystanie źródeł i ćwiczeń.  

Cele operacyjne 

Uczeń: 

• wyjaśnia ideologiczne pochodzenie przepisów prawnych zastosowanych przez 

nazistów w ustawach norymberskich, 

• wykorzystuje różnorodne źródła informacji: plakat propagandowy, karykaturę, 

przepisy prawa, eseje naukowe, artykuły prasowe i potrafi zdefiniować ich 

przydatność do analizy zagadnienia fałszowania historii,  

• analizuje teksty źródłowe i zdjęcia, wskazując związki przyczynowo-skutkowe 

między nimi a wydarzeniami historycznymi, 
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• charakteryzuje propagandę III Rzeszy oraz potrafi ocenić jej wpływ na obywateli,  

• wykorzystuje materiały źródłowe do tworzenia narracji historycznej, 

• wykorzystuje nabytą wiedzę do tworzenia nowej informacji. 

Metody nauczania 

• rozmowa nauczająca, 

• dyskusja, 

• praca w grupach; praca samodzielna, 

• burza mózgów, 

• analiza materiałów źródłowych, tekstów oraz ilustracji, 

• śnieżna kula, 

• long table, 

• praca z zestawem ćwiczeń.  

Środki dydaktyczne 

• zestawy ćwiczeń i materiałów źródłowych dostępnych na platformie  

Hi-story lessons, 

• tablica/flipcharty, pisak/kreda, 

• duże arkusze papieru/brystole, 

• komputer z dostępem do Internetu i rzutnik/tablica multimedialna. 

Przed lekcją 

Poproś uczniów o przeczytanie eseju pt. Fałszerstwa historyczne w propagandzie  

nazistowskiej. 

https://hi-storylessons.eu/pl/nie-dla-dezinformacji/
https://hi-storylessons.eu/pl/disinformation/falszerstwa-historyczne-w-propagandzie-nazistowskiej/
https://hi-storylessons.eu/pl/disinformation/falszerstwa-historyczne-w-propagandzie-nazistowskiej/

