
 

 

 

 

1. Autorka: Ewa Ciosek 

2. Temat: Historia w popkulturze 

3. Czas: 45 minut  

4. Cele lekcji 

uczeń/uczennica: 

- krytycznie analizuje wytwory popkultury takie jak fabularny film historyczny  

- rozróżnia elementy historyczne od fikcyjnych  

- zastanawia się, na ile wytwory popkultury można traktować jako źródło historyczne 

- dostrzega mechanizmy budowania kulturowych mitów na bazie wydarzeń i postaci 

historycznych  

 

5. Metody pracy  

- dyskusja 

- karta pracy 

- praca w grupie 

 

6. Słowa kluczowe 

- popkultura 

- krytyka źródła 

- analiza krytyczna  

 

7. Materiały pomocnicze  

- załączniki nr 1 - Karta pracy  

- załączniki nr 2 - materiał ikonograficzny 

 

8. Przebieg lekcji  

Nauczyciel/ka wyjaśnia uczniom i uczennicom zadanie i rozdaje karty pracy (załącznik nr 1). 

Uczniowie wpisują na karcie swoje skojarzenia. Po upływie czasu prosi uczniów/uczennice o 

podanie wypisanych na karcie postaci. Zapisuje je na tablicy. Nauczyciel zadaje uczniom 

pytania związane z wyborem postaci. Pyta, co powodowało wybór postaci historycznych lub 

fantastycznych.  

 7 minut  

Nauczyciel dzieli uczniów na pięć- sześć zespołów (podział zależny od liczebności klasy, 

zespoły powinny liczyć po około pięć osób). Każdy z zespołów wybiera jedną z postaci 

wypisanych na tablicy (wariantywnie każdy z zespołów losuje postać z 5 wybranych -  pośród 

propozycji uczniów nauczyciel/ka wybiera postaci, na tyle znane żeby ułatwiały dyskusje w 

grupie, zapisuje ich nazwiska na oddzielnych kartkach i tworzy losy).  

 

Uczniowie w grupach odpowiadają na następujące pytania: 

1. Co wiemy o tej osobie?  

2. Kim była? Jakie pełniła funkcje, zadania, czym się wsławiła? 

3. Skąd czerpiemy naszą wiedzę o tej osobie (książki, filmy, wykłady historyczne) 



 

 

 

 

 

4. Jakie cechy charakteru przypisywane są tej osobie? 

5. Co wpłynęło i wpływa na dzisiejszy wizerunek wybranej postaci? 

 

12 minut 

Grupy prezentują swoją pracę. Nauczyciel podsumowuje i uzupełnia prezentację grup.  

10 minut  

 

Nauczyciel/ka pokazuje trzy fotografie (albo na rzutniku multimedialnym, albo wydrukowane 

w rozmiarze A4- załącznik 2).  Na zdjęciach znajdują się twarze Adolfa Hitlera, Józefa Stalina i 

Che Guevary. (W razie potrzeby nauczyciel/ka opowiada krótko kim są postaci ze zdjęć). 

Nauczyciel/k zadaje pytanie. Dlaczego tak wielu ludzi w Polsce nosi koszulki z Che Guevarą, a 

nie spotyka się raczej pozostałych dwóch postaci?  

Nauczyciel/ka podsumowuje dyskusję, zwraca uwagę na uwarunkowania historyczne oraz 

zasięg terytorialny zbrodni poszczególnych przywódców. Przypomina uczniom i uczennicom, 

że często postaci historyczne mają bardzo mocno wykreowany wizerunek, nie zawsze zgodny 

z prawdą. (Nauczyciel/ka może zaznaczyć, że ciekawym pomysłem mogłoby być 

prześledzenie komu i dla czego zależy na danym wizerunku, ale nie jest to tematem tych 

konkretnie zajęć). 

10 minut  

Nauczyciel/ka w rozmowie nauczającej zwraca uwagę uczniom i uczennicom na znaczenie 

kultury masowej jako nośnika wiedzy i tradycji historycznej. Zauważa, że popkultura bardzo 

często spłaszcza postaci, tworzy z nich wzorce, kalki a nie przedstawia ich jako żywych ludzi z 

ich dylematami i rozterkami.  

Nauczyciel/ka przypomina uczniom, że praca historyków, mediewistów i starożytników 

skupia się na badaniu często bardzo niekompletnych materiałów źródłowych. Z 

poszczególnych regionów w rękach badaczy są jedynie strzępy kronik, wierszy czy malowideł. 

Na ich podstawie starają się odtworzyć wydarzenia, postawy i poglądy ówczesnych 

mieszkańców regionu.  

Nauczyciel/ka poleca uczniom opracowanie własnych pięciu zasad, ułatwiających dotarcie do 

jak najdokładniejszych i najpewniejszych źródeł historii. Zasady powinny być konkretne, 

zwracać uwagę na największe zagrożenia.  

 

6 minut  

9. Praca domowa 

Opracuj pięć zasad ułatwiających poruszanie się w gąszczu popkultury i jej mitów. Gdzie 

szukać informacji? Jak je weryfikować? Jak odczytywać schematy, którymi się posługuje? 

(Zasady powinny być konkretne, sformułowane jak najbardziej klarownie; np. wiadomości 

biograficzne zawsze sprawdzam w kilku źródłach). 

 

 

 



 

 

 

 

Lekcja 2 

1. Temat: Powstańcem się jest, staje się czy się bywa? 

2. Czas: 45 minut  

3. Cele lekcji 

Uczeń/uczennica: 

 - uczy się krytycznej analizy dzieła filmowego 

- poznaje i rozważa motywy, dla których młodzi ludzie wzięli udział w powstaniu  

 - ćwiczy umiejętność prowadzenia dyskusji 

4. Metody pracy  

- dyskusja 

- karta pracy 

- praca w grupie 

 

5. Słowa kluczowe 

-powstanie warszawskie 

-powstaniec 

-bohater 

 

6. Materiały pomocnicze  

- karta pracy  

 

7. Uwagi  

Lekcja powinna być poprzedzona wspólnym obejrzeniem przez klasę filmu „Miasto 44”. 

Nauczyciel/ka prosi przed seansem, aby uczniowie przyjrzeli się motywacjom bohaterów i 

bohaterek.  

 

8. Przebieg lekcji  

Nauczyciel/ka prosi uczniów i uczennice, żeby w parach stworzyli/ły definicję słowa 

„powstaniec”. Następnie wyznacza 2-3 osoby do jej odczytania. Podsumowuje i uzupełnia 

zaproponowaną przez uczniów definicję.  

8 minut 

 

Na podstawie wybranej postaci z filmu „Miasto 44” uczniowie uzupełniają kartę pracy.  

15 minut  

 

Nauczyciel/ka prosi uczniów i uczennice o podanie imion postaci z filmu, które wybrali/ły. 

Prosi o dobranie się w grupy osoby, które wybrały tę samą postać. Stworzone w ten sposób  

 



 

 

 

 

 

 

zespoły porównują swoje odpowiedzi, wspierają się w czasie dyskusji. Nauczyciel musi 

zadbać, aby grupy były w miarę równe. 

 

5 minut 

 

Uczniowie i uczennice prezentują wybrane postaci, a następnie nauczyciel/ka rozpoczyna i 

moderuje dyskusję na temat tego czy powstańcem się jest, bywa się nim czy się nim staje.  

12 minut  

Nauczyciel/ka podsumowuje pracę uczniów. Prosi wybrane osoby o odczytanie pracy 

domowej. Podkreśla znaczenie krytycznego i mądrego czerpania z popkultury, która może 

nas rozwijać i inspirować. 

4 minuty  

 


