
Cześć! Dzień dobry!

Kiedyś, na jednej z lekcji, usłyszałam, że historia jest powieścią, która się zdarzyła. I tak właśnie na nią patrzę
- jak na wciągającą, pełną zwrotów akcji oraz trzymających w napięciu momentów opowieść. Historii można
uczyć się w dwójnasób - chronologicznie (tak jak uczą nas w każdej szkole) lub poprzez emocje.  

Wybierając emocjonalną drogę nagle doświadczamy zupełnie innej historii - otwierają się przed nami drzwi
przyczyn i skutków, do których dochodzimy sami, angażujemy się i przeżywamy zupełnie na nowo.  Czy
zakochasz się w jednej z epok, czy bardziej interesują Cię konkretne wydarzenia? Jakie ciekawostki
znajdziesz przy okazji zgłębiania informacji na temat danej postaci historycznej? A może niczym Adam
Naruszewicz stworzysz dzieła oparte na Twoich historycznych badaniach? Opcji jest mnóstwo! 

KLASA 4-8:

Historia jest najczęściej pojmowana w dwóch odrębnych znaczeniach: jako
dzieje, przeszłe zdarzenia oraz jako wszelkie relacje o tej przeszłości. W jej
zrozumieniu pomogą Ci źródła historyczne, mapy, czy oglądanie zabytków
przeszłości - architektonicznych i tych muzealnych. Pomocą służy również
kultura popularna - filmy i seriale inspirowane prawdziwymi zdarzeniami,
reportaże czy zapaleni historycy na YouTube. Historię możemy znaleźć
wszędzie - zarówno w sztuce, jak i w życiu codziennym. We Wrocławiu
polecam wybrać się do Centrum Historii Zajezdnia, które dosłownie przenosi
odwiedzających w zupełnie inne czasy. 

Jeżeli potrzebujesz usystematyzowania swojej wiedzy przy pomocy podręcznika, to mogę Ci śmiało polecić
podręczniki do historii, wydawnictwa Mac. Uważam, że są napisane w bardzo przystępny dla ucznia
sposób, a ich piękne wydanie to tylko przyjemny, acz estetyczny dodatek.  

Dla klas 7-8 (dodatkowo do powyższej treści): Na egzaminie ósmoklasisty historia nie jest obowiązkowym
przedmiotem, jest jednak przedmiotem opcyjnym.  Jeśli zdecydujesz się na opcję jej zdawania, polecam Ci
arkusze i zestawy zadań dostępne na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/. Znajdziesz tam
wszystkie wskazówki, których potrzebujesz, przygotowując się do tego testu.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
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https://www.youtube.com/channel/UCK09GTJjqYGSVjFBoaalwpA
https://www.youtube.com/channel/UCqFAIdLy9Ha43jqgxK5rDCA
https://www.youtube.com/c/TimelineChannel (anglojęzyczny)

W swojej przygodzie z historią możesz korzystać ze stron:

Także wartościowe kanały na YouTube:

Powodzenia! Pamiętaj, że zawsze służę pomocą! 
Dominika

https://mapyonline.gwo.pl/
https://www.twinkl.pl/resources/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych-klasy-iv-vi/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych-klasy-iv-vi-historia
https://www.twinkl.pl/resources/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych-klasy-iv-vi/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych-klasy-iv-vi-historia
https://gwo.pl/infografiki-wizualizujemy-wiedze/
https://gwo.pl/infografiki-wizualizujemy-wiedze/
https://gwo.pl/przedmioty/historia/
https://www.youtube.com/user/wiedzazwami
https://www.youtube.com/channel/UCqFAIdLy9Ha43jqgxK5rDCA
https://www.youtube.com/channel/UClhm-kRLhPySv6cwnk4B75g

