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 I. Wstęp.

Wielu teoretyków i większość nauczycieli – praktyków historii od dawna widzi konieczność zmian programowych. Reforma systemu oświaty w Polsce stworzyła okazję do określenia na nowo miejsca historii i wiedzy o społeczeństwie w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia przełomu wieków.
Dla każdego światłego człowieka oczywiste jest, że historia magistra vitae est, więc odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania osobowości dzieci i młodzieży. To przede wszystkim na tych lekcjach, obok zdobywania wiedzy, wpajamy młodemu pokoleniu podstawowe wartości humanistyczne i patriotyczne. Pamiętać musimy jednak o tym, że początek edukacji historycznej przypada na koniec młodszego wieku szkolnego, gdzie myślenie abstrakcyjne i orientacja czasowa i przestrzenna zaczynają się kształtować. Biorąc pod uwagę wiek dziecka i wprowadzenie historii i społeczeństwa jako nowego przedmiotu, klasę IV należy potraktować jako etap propedeutyczny. Wybór treści dokonany powinien zostać w ten sposób, aby wzbudzić zainteresowanie przedmiotem. Powinniśmy starać się wprowadzić dziecko w świat historii, doprowadzić do poszukiwań ucznia w obszarze mu najbliższym; rodzinie, społeczności lokalnej, regionie. Poznanie rodzinnych źródeł historycznych, pamiątek, zabytków własnego regionu, legend z nim związanych, przyczynią się do tego, że dziecko kształtować będzie rozumienie historii i jej struktur, nie zatracając jednocześnie holistycznego obrazu świata, a zarazem swojego miejsca w nim. 
W prezentowanym programie zastosowano ujęcie zintegrowane, które obejmuje historię i elementy wiedzy o społeczeństwie oraz liczne odniesienia do ścieżek edukacyjnych :
	wychowanie do życia w społeczeństwie: wychowanie do życia w rodzinie, edukacja regionalna, wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
	edukacja czytelnicza i  medialna,
	edukacja ekologiczna.

Program zapewnia osiągnięcie celów edukacyjnych określonych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” zatwierdzonej  w dniu 15 lutego 1999 roku i jest dostosowany do możliwości intelektualnych dziecka. 
Program „Historia  i społeczeństwo z elementami regionalistyki” powinien być realizowany w oparciu o podręcznik wydawnictwa „Arka” – „Dzień dobry historio! „ autorstwa Wiesławy Surdyk-Fertsch i Bogumiły Szeweluk- Wyrwa i materiały dotyczące historii regionalnej przygotowane przez nauczyciela. Pamiętać przy tym  należy o zachowaniu należytych proporcji pomiędzy ścisłymi ramami programowymi a własną inwencją nauczyciela.
      Warunkiem koniecznym dla pełnego zrealizowania programu jest przeznaczenie na tenże przedmiot 3 godzin tygodniowo.

















II. Cele kształcenia.

1. Zadania nauczyciela i szkoły.
1. Budzenie zainteresowania uczniów otaczającym światem w jego społecznym geograficzno-przyrodniczym i historycznym wymiarze.
2. Poprzez poznawanie przeszłości należy wprowadzić dziecko w świat wartości humanistycznych  takich jak dobro, prawda, piękno, godność i prawa człowieka  (dziecka) wrażliwość na krzywdę i niesprawiedliwość.
3. Pobudzenie prostych refleksji nad wartością człowieczeństwa oraz innych zjawisk ogólnoludzkich.
4. Przekonanie iż człowiek jest „zwierzęciem stadnym” – grupy społeczne, etniczne, narodowe, regionalne, kulturowe.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie w ważne wydarzenia z dziejów narodu, państwa polskiego, regionu.
6. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozumienie pojęć, czasu i przestrzeni historycznej.  
7. Umożliwienie dostrzegania zmian następujących w życiu ludzi na przestrzeni dziejów a jednocześnie postrzeganie cywilizacji przełomu tysiąclecia jako kontynuacji dzieła wcześniejszych pokoleń co powinno służyć kształtowaniu postawy tolerancji dla innych ras, kultur, narodów, religii.      
8. Obrazy z życia w poszczególnych epokach powinny pobudzać wyobraźnię dziecka przez co zwróci się uwagę na wyrobienie emocjonalnego stosunku do przeszłości.
9. Historia odgrywa ważną rolę w kształtowaniu poczucia przynależności do środowiska lokalnego, swojej „małej ojczyzny” dlatego uwzględnienie treści z zakresu historii regionalnej jest bardzo wskazane. Szkoła i nauczyciel powinni pomóc w poznaniu regionu poprzez organizację wycieczek, konkursów.

2. Cele etapowe.
Po ukończeniu klasy IV uczeń powinien:
• dostrzegać i respektować podobieństwa i różnice między ludźmi
• dokonywać prostej samooceny oraz oceny zachowań innych
• rozumieć, że istnieją wartości i normy, które powinny być przestrzegane w życiu społecznym
• dostrzegać związki między ludźmi a środowiskiem geograficzno-przyrodniczym
• dostrzegać proste relacje między teraźniejszością a przeszłością
• dostrzegać i szanować ślady przeszłości w swoim najbliższym otoczeniu
• dostrzegać zmienność w czasie różnych dziedzin życia społecznego
• umieć korzystać z różnych źródeł wiedzy, w tym przekazów ustnych, tradycji, zabytków, książek.
• poznać podstawowe pojęcia historyczne i wiedzy  o społeczeństwie,
• poznać symbole narodowe , państwowe, religijne,
• umieć zaplanować pracę długoterminową (projekt, portfolio)
• wyszukać odpowiednie źródło informacji ,
• powinien umieć efektywnie komunikować się,
• powinien umieć współpracować, posiąść umiejętność porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania innych
• powinien rozumieć podział ról wewnątrz grupy.









III. Treści kształcenia.

  O czym będziemy uczyli się na lekcjach historii i społeczeństwa ?
  a) treści kształcenia,
 b) sposób korzystania z różnych źródeł wiedzy ( przekazów ustnych, zabytków, książek, gazet, itp.),
	sposób korzystania z podręcznika , atlasu historycznego,

 d) omówienie prowadzenia zeszytu przedmiotowego, sposobu gromadzenia zbiorów,
	omówienie wymagań na poszczególne oceny. 




I. ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ. HISTORIA WOKÓŁ NAS.
  

    1. Dzień dobry historio! 
       a)  ukazanie uczniom historii jako nauki badającej przeszłość,
       b)  przedstawienie historii jako nauki przybliżającej życie ludzi w                                           
            przeszłości (różnego rodzaju społeczeństwa – wyjaśnienia pojęcia
           społeczeństwa),  
       c)  ukazanie znaczenia i wkładu historii lokalnych w historię państw           
            (regionalistyka).

     2. Jak poznajemy przeszłość? – źródła historyczne.
a)  źródła historyczne i ich rodzaje materialne i niematerialne,
b)  przykłady źródeł pisanych i materialnych na podstawie zbiorów   izby  pamięci,
	materiał pisarski (zbiory izby pamięci),
	relacja ustna, legenda, mit.


     3. Izba pamięci - źródło wiedzy historycznej i regionalnej. 
 podział zbiorów,
	 pokaz eksponatów,
	zachęcenie uczniów do przechowywania śladów z przeszłości.
   
     4. Ziemia księgą przeszłości. 
ukazanie archeologii jako nauki wspomagającej badania historyczne
	przedstawienie pracy archeologa,
	wykopaliska archeologiczne w naszym regionie (w Inowrocławiu, Mietlicy, Biskupinie),
	ukazanie źródeł odkrywanych podczas wykopalisk archeologicznych
	zbiory archeologiczne w naszym muzeum. 

     5. Muzeum źródło wiedzy historycznej.
zbiory muzeum,
	funkcja poznawcza muzeum,
	spotkanie z archeologiem pracownikiem muzeum.

    6. Dlaczego chronimy ślady przeszłości?
rodzaje muzeów, 
	cele muzealnictwa,
	archiwa i ich zbiory,
	rola muzeów i archiwów w poznawaniu i przekazywaniu wiedzy historycznej,
	różnorodność ochrony zabytków.

  7. Dlaczego uczymy się historii?
jak uczyć się historii? – praca z podręcznikiem, tekstem źródłowym, atlasem,
	media ( telewizja i prasa) jako środek poznania historii,   
	biblioteka i jej rola w poznaniu historii.
   
    8. Komputer w służbie historii.
popularne programy edukacyjne ( encyklopedie multimedialne),
	programy sprawdzające wiedzę ucznia,
	Multimedialny poczet królów Polski.

                  lekcja odbywa się w pracowni komputerowej

  9. www.historia.com.pl                                                           
Internet w służbie historii, 
	strony historyczne (herbarze, wojny, itp.),
	listy dyskusyjne,
	chat-roomy tematyczne.
                                             
                  lekcja odbywa się w pracowni komputerowej

        
10. Czy atlas jest źródłem wiedzy historycznej?

	 funkcja atlasu historycznego, jego struktura graficzna,
	  w jaki sposób atlas pomaga nam w poznaniu historii,
	omówienie zawartości atlasu, jak z niego korzystać, w jaki sposób atlas może pomóc nam w poznaniu historii.

   
  11. Podsumowanie zdobytych wiadomości. Sprawdzian.  
 



II. CZAS W HISTORII I W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA.

    1. Jak dawniej ludzie mierzyli czas?              
sposoby mierzenia czasu, 
	jednostki pomiaru czasu,
	dawne i dzisiejsze przyrządy do pomiaru czasu ( od zegara wodnego i klepsydry po zegary atomowe),
	zegary i kalendarze i ich związek z obserwacją przyrody, ruchem   słońca i księżyca.

      2. Czas w historii.                                                                                                                           a)  pojęcie podziału czasu minionych wydarzeń, 
	pojęcia i ich zakres – era , wiek , tysiąclecie,  chronologia,
	linia chronologiczna i zasady posługiwania się nią. 


    3. Mierzenie czasu minionych wydarzeń.
	określanie wieku podanego za pomocą daty wydarzenia, 
	ćwiczenia na taśmie chronologicznej.


     4. Jak obliczamy czas minionych wydarzeń.
czas w naszej erze i przed naszą erą (ćwiczenia na linii chronologicznej,
	różnice w obliczaniu czasu w/g kalendarza chrześcijańskiego (juliańskiego, gregoriańskiego), muzułmańskiego i żydowskiego.

     5. Sprawdzamy nasze wiadomości.
utrwalenie poznanych pojęć,
	wykreślenie osi czasu,
	kalendarz dawniej i dziś.

    6. Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu czas  w historii.


 III.  ŻYJĘ WŚRÓD LUDZI.

1. Ja – mój autoportret.
kim jestem – czy znam samego siebie? 
	co lubię?
	co potrafię?
	co mnie interesuje?
	do czego dążę?
	co lubią we mnie inni?
	co ja cenię w innych?

    2. Ja i moja rodzina.
moje miejsce w rodzinie, 
	linia mojego życia – najważniejsze wydarzenia w moim życiu,
	miłość, szacunek, tolerancja – podstawowe uczucia, wartości i postawy w dobrej rodzinie,
	prawa i obowiązki członków rodziny,
	prawa dziecka.

      3. Poznaję historię mojej rodziny i mojego rodu.
moje imię i nazwisko a imiona i nazwiska moich przodków,
	więzy łączące rodzinę i ród,
	herby – dawne symbole rodów,
	źródła wiedzy o naszych przodkach.

      4. Pamiątki po moich przodkach.
pamiątki rodzinne źródłem wiedzy o przeszłości rodziny,
	prezentacja historii rodzinnej w oparciu o pamiątki,
	region z którego pochodzi moja rodzina i tradycje z tym związane.

     5. Moje „korzenie”.
drzewo genealogiczne i jego rola w poznaniu historii rodu i rodziny,
	sławne rody królewskie i magnackie,
	przygotowanie do wykonania drzewa genealogicznego.

     6. Moi przodkowie.
szkoła, praca, życie codzienne,
	ważne wydarzenia z przeszłości mojej rodziny,
	tradycje rodzinne:
	obyczaje,
	przepisy kulinarne,
	przezwiska,
	imiona,
	zawody.
           
     7. Moja genealogia.
prezentacja i ocena drzew genealogicznych,
	omówienie związków pokrewieństwa, koligacje rodzinne.

     8. Każdy ma swoją rodzinę.
rodziny niepełne,
	rozwód,
	rodzeństwo przyrodnie,
	sieroctwo,
	bezdomność.
              
     9. Ja a inni.
moje koleżanki i koledzy,
	poznanie najbliższego społecznego otoczenia ( grupa, zjawiska w grupie),
	wartości leżące u podstaw moich relacji z innymi – koleżeństwo, przyjaźń, godność  moja i innych,
	savoir – vivre.

   10. Jesteśmy niepowtarzalni.
zachowanie pozytywne i negatywne w grupie rówieśniczej,
	mój stosunek do kolegów i koleżanek,
	mój stosunek do „innych”,
	co mamy wspólnego a co nas różni.

   11. Skuteczne porozumiewanie się.
podstawowe zasady komunikacji,
	metody reagowania – rozwiązywanie konfliktów, agresji,
	podstawowe metody współpracy w grupie,
	mowa ciała,
	jak mówić żeby inni słuchali ?
	jak słuchać ?

   12. Klasa jako mała społeczność.
koleżeństwo i współpraca,
	zgrana klasa,
	odpowiedzialność za siebie i innych,
d)  postawy pro społeczne i aspołeczne.
   
   13. Prawa i obowiązki uczniów.
 konwencja praw dziecka,
	 statut szkoły,
	 organizacje szkolne nauką pracy w grupie.

14. Społeczność mojej szkoły.
 historia mojej szkoły (kroniki – zbiory izby pamięci),
	 tradycje i święta szkoły,
	 szczególnie cenione wartości w mojej szkole .
        
   15. Po co chodzę do szkoły?
dostęp do nauki,
	wykształcenie jako dobro,
	zreformowana szkoła,
	szkoła przyszłości,
e)  szkoła marzeń.

16. Rozwój szkolnictwa.
	 pierwsze szkoły,
	 sposoby uczenia i nauczania,
	 wprowadzenie pisma, arytmetyki i geometrii,
	 ćwiczenia gimnastyczne,
	 kaligrafia, geografia i historia,
	 szkoły w starożytności i średniowieczu.


    17.Sprawdzamy swoje wiadomości.

 IV.  HISTORIA MOJEGO REGIONU.

 1. Historia i legendy Inowrocławia.
położenie geograficzne, krajobraz,
	Kujawy i regiony sąsiednie,
	legendy związane z regionem.

2. Inowrocław dawniej.
pochodzenie nazwy miasta,
	herb miasta dawniej i dziś,
	zmiana nazwy na Hohensalza,
	prawa miejskie.

3. Materialne ślady przeszłości w naszym otoczeniu.
najstarsze zabytki Inowrocławia,
	wycieczka do kościoła im. NMP „Ruina”.

4. Ważne wydarzenia mojej miejscowości.
sąd papieski nad Krzyżakami,
	wycieczka do kościoła Świętego Mikołaja.

5. Zabytki okolic Inowrocławia.
zabytki i legendy Kruszwicy,
	romańskie Strzelno,
          c)  atrakcje turystyczne i przyrodnicze.
 6. Dzieje Inowrocławia.
wzloty i upadki miasta w historii,
	udział Inowrocławian w wydarzeniach naszego państwa,
	Inowrocław pod zaborem pruskim.

          7. Inowrocław w okresie okupacji hitlerowskiej.
zajęcie Inowrocławia  przez okupanta,                                                         b)  życie codzienne w czasie wojny,
c)  obóz na Błoniach,                                                                                                                                
	wyzwolenie Inowrocławia. 


8. Miejsca pamięci narodowej.
pomniki w naszym mieście,
	oddanie czci pomordowanym,
	wyjście pod pomnik.

         9. Nasi dziadkowie i pradziadkowie w okresie okupacji hitlerowskiej.
poszukiwanie informacji o dziejach rodzin w okresie okupacji,
	wywiady z ludźmi którzy przeżyli wojnę,
	spotkanie z kombatantem.

        10. Najwybitniejsze postacie związane z Inowrocławiem.      
	wybitni ludzie, którzy urodzili się w naszym mieście, 
	wybitne osoby, które przebywały w Inowrocławiu.

                                                                 
       11. Inowrocław dziś.
instytucje i budynki użyteczności publicznej,
	instytucje kulturalne, 
	miejsca kultu,
	zakłady pracy,
	sport – Sokół, kluby sportowe, rekreacja.

       12. Inowrocław uzdrowisko.
powstanie uzdrowiska w Inowrocławiu w XIX w.,
	sanatoria inowrocławskie,
	promocja mojego miasta.

       13. Ta ziemia od innych droższa.
małe i wielkie wspólnoty; wielkie miasto, miasto, miasteczko, wieś, 
	kultura ludowa regionu,
	strój kujawski, tradycje, język.

       14. Ach! 0 Kujawy jakie cudne.
gwara kujawska,
	zwiedzenie izby kujawskiej w naszej szkole.

       15. Czym się szczyci moja miejscowość.
przygotowanie wycieczki po Inowrocławiu – co zwiedzać?,
	promocja miasta – ocena albumów, plakatów, folderów reklamowych wykonanych przez uczniów.

       16. Atuty i problemy regionu.
rozwój przemysłu, usług, uzdrowiska,
	bezrobocie, bieda, przestępczość.

       17. Co chcę zmienić w mojej miejscowości?
miasto moich marzeń,
	społeczeństwo miasta moich marzeń.

       18. Podsumowanie wiadomości „Historia mojego regionu”.
     
      19. Konkurs szkolny „Czy znasz Inowrocław i jego okolice”. 


       V.  PRADZIEJE CZŁOWIEKA.

          1.  Początki życia na Ziemi.
Układ Słoneczny jako część Wszechświata,
	ukazanie początków życia na Ziemi,
	pierwsze organizmy żywe i ich całkowite uzależnienie od środowiska naturalnego.

          2. Najdawniejsi ludzie.  
warunki naturalne życia człowieka pierwotnego,
	wygląd człowieka pierwotnego,
	pożywienie człowieka pierwotnego,
	pierwsze narzędzia,
	umiejętność uzyskania ognia.
	  mieszkanie człowieka pierwotnego.                                                                     
                                                                                                  
         3. Koczowniczy tryb życia ludzi pierwotnych.
przyczyny przenoszenia się ludzi,
	organizacja ludzi pierwotnych,
	najważniejsze wynalazki ludzi pierwotnych (przypadek czy początek nauki).

         4. Osiadły tryb życia.
początki rolnictwa i hodowli,
	początki pierwotnych osad,
	początki podziału pracy i handel wymienny,
	czas metali.     

       
         5. W Biskupinie.
odkrycie osad prehistorycznych,
	odkrycie grodu w Biskupinie,
	położenie i wygląd osady.

         6. Życie i zajęcia mieszkańców Biskupina.
a) wrażenia uczniów z wycieczki do Biskupina. 

7. Sprawdzamy nasze wiadomości.

       

     
  VI. CHROŃMY PAMIĘĆ.
         
        1. Skąd nasz ród?
 rodzina, ród, plemię, naród,
	 plemiona polskie i ich siedziby,
	 krainy geograficzno-historyczne,
	 nasi sąsiedzi dawniej i dziś. 

        2. Symbole Polski.
godło Polski i jego dzieje,
	flaga państwowa, bandera,
	hymn,
	zachowanie i stosunek do symboli.  

      3-4. Legendarne początki państwa polskiego.
legenda o Lechu,
	legenda o Popielu,
	legenda o Piaście,
	o Kraku i wawelskim smoku,
	legenda o Wandzie.

      5-6. Piękno polskich zabytków.
 polskie zabytki z listy Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego,
	 ochrona zabytków kultury i przyrody,
	 specjalne oznaczenia zabytków.

7. Sprawdzamy nasze wiadomości.



VIII. ŻYCIE CODZIENNE W DAWNEJ POLSCE.

1. Piastowie pierwsi władcy Polski.
prawa i obowiązki władców,
	różnice władca – król,
	insygnia i symbole władzy królewskiej i książęcej,
	zmieniające się granice państwa – ziemie piastowskie,
	mój region za pierwszych Piastów.
    
2. Na dworze monarchy od X-XII w.                                                                                                                                                                                       
	zasady funkcjonowania dworu,
	doradcy i urzędnicy ich prawa i obowiązki,
	tworzenie się pierwszych urzędów (ich dzisiejsze znaczenie),
	jak wojowie piastowscy byli przedstawiani przez kronikarzy.

                                                                                                    
3. Życie w grodzie w X-XII w.
miejsca powstania grodów – najważniejsze grody na ziemiach polskich,
	funkcja, wygląd i znaczenie grodu,
	mieszkańcy grodu i ich zajęcia.

         4. Życie mieszkańców podgrodzia w XII w.
mieszkańcy podgrodzia,
	pochodzenie nazw podgrodzia,
	zajęcia mieszkańców podgrodzia.

         5. Zakony i zakonnicy w X- XV w.
chrzest Polski - wejście do kręgu kultury zachodniej,
	początki organizacji kościelnej,
	rola zakonników i klasztorów,
	usytuowanie klasztorów i ich wygląd.

         6. W murach klasztornych dawniej i dziś.
zadania stojące przed zakonami,
	zajęcia zakonników – reguła,
	wygląd klasztoru i zakonnika,
	rodzaje zakonów na ziemiach polskich,
	klasztory w regionie.

         7. Powstawanie miast w XIII – XV w. 
grody i podgrodzia dają początek miastom,
	lokalizacja miast średniowiecznych,
	funkcje obronne miasta,
	centralny punkt miasta rynek,
	zabudowa miasta średniowiecznego,
	słynne miasta polskie (500 lat temu i dziś).
	
8. Inowrocław 500 lat temu.
pierwsza wzmianka, lokacja miasta,
	pozostałości murów obronnych,
	kształt miasta 500 lat temu,
	usytuowanie i rola klasztoru franciszkanów,
	lokalizacja miasta średniowiecznego.

         9. Życie codzienne w średniowiecznym mieście.
  tworzenie się grup społecznych i pogłębianie się różnic klasowych,
	  najsilniejsze ekonomicznie grupy i ich role w mieście,
	  cechy rzemieślnicze i ich rola,
	  dzień codzienny w mieście średniowiecznym,
	  dzień świąteczny w mieście średniowiecznym.
   
       10. Miasto dawniej i dziś.
wygląd miasta dawniej i dziś,
	mieszkańcy miasta,
	rozwój cywilizacji – główny czynnik przemian,
	zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu.

       11. Utrwalenie wiadomości. Sprawdzian.
     
      12. Zamki rycerskie w XIV – XVI w.
lokalizacja, funkcja i wygląd zamków,
b)  najsłynniejsze zamki w Polsce i Europie.
 
       13. Życie na zamkach rycerskich w XIV-XVI w.
stroje mieszkańców zamku w dniu powszednim i świątecznym,
	rycerze, ich zwyczaje, stroje, herby,
	spędzanie wolnego czasu (gry, polowania, turnieje, uczty).

       14. Życie rycerza w czasie wojny i pokoju.
zajęcia w czasie wojny i pokoju,
	kodeks rycerski,
	pasowanie na rycerza,
	najsłynniejsi rycerze znani z literatury i filmu,
	zwyczaje rycerskie dziś.

       15. Życie szlachty w XVI – XVIII w.
typowe dwory szlacheckie w naszym regionie,
	mieszkańcy dworów szlacheckich i ich zajęcia w dniu powszednim i świątecznym,
	służba dworska, jej obowiązki i warunki życia,
	zróżnicowanie majątkowe wśród szlachty.

       16. Życie magnatów w XVII – XVIII w.
	rezydencje magnackie - wygląd pałacu,
	stroje magnatów,
	zajęcia najbogatszej szlachty,
	najsłynniejsze rody magnackie i ich siedziby.

                                     
       17. Wszystko o życiu w pałacach i na dworach.
podobieństwa i różnice w wyglądach dworów i pałaców,
	zajęcia szlachty i magnaterii,
	wychowanie i nauka dzieci i młodzieży szlacheckiej i magnackiej.
                             
       18. Najpiękniejsze pałace i dworki.
ochrona zabytków,
	współczesne funkcje – dzisiejszy wygląd i rola pałaców i dworów,
	omówienie albumów wykonanych przez uczniów.

       19. Wieś polska w XVII wieku.
charakter zabudowy wsi (ulicówka, okolnica),
	zajęcia mieszkańców,
	narzędzia mieszkańców wsi,
	wygląd chłopskiej zagrody.

       20. Życie chłopa pańszczyźnianego. 
położenie chłopów (obowiązki wobec pana i plebana),
	ubiór i pożywienie mieszkańców wsi w dzień powszedni i świąteczny,
	sposoby spędzania wolnego czasu,
	wieś XVII wieczna, a współczesna.

       21. Rozwój przemysłu zmienia życie ludzi na  wsi i w mieście.
maszyna parowa zmienia oblicze świata,
	rozwój przemysłu – włókiennictwo, kolejnictwo, hutnictwo, górnictwo, maszyny parowe, parostatki,
	zmiany w życiu ludzi w wyniku rozwoju przemysłu,
	zmiana wyglądu miast (Inowrocław),
	najważniejsze wynalazki XIX w..
	
       22. Zróżnicowanie społeczeństwa w wieku pary.
grupy społeczne i różnice między nimi (właściciele fabryk, robotnicy),
	położenie robotników -praca kobiet, dzieci, warunki mieszkaniowe, praca,
	szkolnictwo w XIX w.,
	dzień powszedni i świąteczny w mieście i na wsi w XIX w.,

        23. Inowrocław pod zaborem pruskim.
konsekwencje (udział mieszkańców Inowrocławia w powstaniach narodowych),
	walka z germanizacją (strajk szkolny),
	początki przemysłu (powstanie uzdrowiska),
	grupy społeczne w mieście.
                      
       24. Cywilizacja XX w.
odkrycia naukowe i wynalazki XX w.,
	wpływ wynalazków na życie człowieka,
	era kosmiczna,
	era komputerowa.
        
       25. Zagrożenia współczesnego świata.
zmiany w wyglądzie architektonicznym miast i wsi,
	zajęcia ludności miast i wsi,
	zagrożenia wynikające z postępu technicznego (zbrojenia, degradacja środowiska naturalnego).

       26. Utrwalenie wiadomości – Życie codzienne w dawnej Polsce. 
      
       27. Test -  Życie codzienne w dawnej Polsce. 


   Ilość godzin przypadająca na realizację poszczególnych treści.
  

   I  Zrozumieć przeszłość                            -  11 h

  II  Czas w historii                                        -   6 h 

 III  Żyję wśród ludzi                                     -  17 h 

 IV  Historia mojego regionu                       -  19 h 

  V  Pradzieje człowieka                               -    7 h 

 VI  Chronimy pamięć                                   -    7 h

VII  Życie codzienne w dawnej Polsce        -  27 h 
                                                










IV. Opis oczekiwanych osiągnięć uczniów.

W zakresie wiedzy  uczeń:

- rozumie pojęcia - wiek, epoka, era, tysiąclecie, historia, legenda, muzeum, praca, prawa i obowiązki, społeczeństwo, tradycja, zabytek, zawód, zwyczaje, źródło historyczne, rycerz, mieszczanin, chłop, 
- rozumie chronologię i zależności czasowe pomiędzy zdarzeniami,
- zna różne źródła wiedzy o przeszłości,
- zna charakterystyczne elementy życia codziennego w wybranych epokach,
- zna ważne wydarzenia z przeszłości własnej rodziny,
- zna ważne wydarzenia z dziejów własnej szkoły, miejscowości i regionu,
- zna podania i legendy dotyczące jego miejscowości, regionu,
- rozumie rolę pracę w życiu człowieka w różnych epokach
- rozumie proste zależności pomiędzy faktami historycznymi,
- rozumie różnice między legendą a prawdą historyczną,
- dostrzega przejawy ciągłości i zmiany w życiu codziennym,
- wie, jakie jest jego miejsce zamieszkania i umie pokazać je na mapie Polski,
- wie, jak wyglądają flaga i godło Polski, zna hymn państwowy, wie, gdzie leży stolica Polski,
- wie, jakie są różnice w położeniu i życiu ludzi w dawnych epokach – rycerstwa, chłopów, mieszczaństwa, robotników,
- wie, że dzisiejsze obyczaje i styl życia(mieszkanie, ubiór, rozrywki)  wywodzą się z przeszłości, 
- rozumie, co łączy ludzi należących do jednego narodu,
- umie wymienić święta narodowe,
- potrafi podać przykłady źródeł historycznych i rozumie ich znaczenie dla warsztatu historyka.

W zakresie umiejętności uczeń:

- potrafi umiejscowić wybrane wydarzenia na osi czasu
- potrafi czytać plan i mapę,
- umie korzystać z kalendarza,
- umie narysować uproszczony plan swojej miejscowości,
- potrafi wskazać różnice i podobieństwa w przejawach życia codziennego w różnych epokach,
- potrafi uporządkować ważne wydarzenia z życia własnej rodziny na osi czasu oraz narysować drzewo genealogiczne,
- potrafi podać proste przykłady związków przyczynowo -skutkowych w historii,
- potrafi rozpoznawać i wskazywać ślady przeszłości we własnej miejscowości,
- potrafi poszukiwać informacji dotyczących przeszłości w swoim najbliższym otoczeniu,
- potrafi przedstawić cechy charakterystyczne swojego regionu,
- potrafi opisać, jak wygląda polskie godło i flaga,
- potrafi odśpiewać polski hymn i wie, jak należy się zachować, gdy jest on odgrywany,
- dostrzega odrębność własnego „ja” i umie to wyrazić własnymi swami,
- umie określić swe umiejętności, dążenia, zainteresowania,
- dostrzega wokół siebie innych ( rodzinę, rówieśników ) oraz związki jednostki z innymi,
- potrafi ocenić swoje relacje  z innymi, posługując się ze zrozumieniem pojęciami: miłość, koleżeństwo, przyjaźń, tolerancja, szacunek, godność moja i innych,
- umie zebrać informacje o przeszłości swojej szkoły  - jej tradycji, patronie, cenionych w niej wartościach,
- umie pracować w grupie.


V. Kryteria oceniania .

Na ocenę celującą uczeń:

 Aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym i w pracy pozalekcyjnej. Zajmuje czołowe miejsca w konkursach organizowanych przez szkołę Uczeń - nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela ale również umie samodzielnie zdobywać wiadomości. Systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez czytanie książek i artykułów o treści historycznej (odpowiednich dla wieku). Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i pracy pozalekcyjnej. Bierze aktywny udział w konkursach w których jest wymagana wiedza historyczna. Odnosi w nich sukcesy. Jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych. Potrafi nie tylko poprawnie posługiwać się kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny - skutki), ale również umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji z innych przedmiotów. Umie powiązać dzieje, własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi.. Wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień. Potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. Posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego np. w odniesieniu do określonej epoki, kraju lub zagadnienia. Dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza poznawany w czasie lekcji.






Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

Samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji, jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej. Potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji, i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną. Potrafi  uporządkować  zebrany  materiał przechowywać go i wykorzystać. Potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi  (myślenie przyczynowo-skuteczne). Bierze udział w szkolnym konkursie o regionie i patronie szkoły. Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę by twórczo rozwiązywać nowy problem.

Na ocenę dobrą uczeń:

 	Dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela . Aktywnie uczestniczy w lekcji. Postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny. Rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy. Poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. Potrafi  uporządkować  zebrany  materiał, przechowywać go i właściwie wykorzystać. Opanował materiał w stopniu zadawalającym.

Na ocenę dostateczną uczeń:

Potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji. Postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku   zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela. Aktywnie uczestniczy w lekcji. Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. Podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności. Opanował materiał przewidziany programem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Wykonuje chętnie zadania na miarę swych możliwości. Przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. Konstruuje dwu- trzyzdaniowe wypowiedzi. Poważne braki w wiedzy nie przekreślają możliwości dalszej nauki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

Nie opanował podstawowych umiejętności. Nie potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań. Nie opanował określonego minimum, a braki uniemożliwiają mu kontynuację nauki.

Pozytywne ukierunkowanie kontroli.
W realizacji programu zawierającego wiele treści związanych z osobistymi, indywidualnymi przeżyciami i doświadczeniami dziecka, pozytywne ukierunkowanie zarówno oceny jak i kontroli nabiera fundamentalnego znaczenia. Pozytywne ukierunkowanie kontroli jest możliwe, gdy nauczyciel:
-jest przekonany, że każde dziecko ma  potencjał rozwojowy, potrzeby poznawcze, chce się uczyć i ma dobre intencje,
-ostrzega i docenia wartości i znaczenie swojego udziału w rozwoju drugiego człowieka,
 -porównuje obecny stan wiedzy i umiejętności dziecka ze stanem poprzednim, a nie idealnym, 
-poszukuje przyrostu wiedzy i umiejętności dziecka, a nie tylko błędów,
-dostrzega nawet drobne, w szczególności pozytywne zmiany i elastycznie dostosowuje do nich swe dalsze działanie.
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