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Dr Barbara Foryńska 

Nauczyciel doradca metodyczny  

w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie 

CDN w  Lesznie 

 

SCENARIUSZ DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH 

 HISTORII, WIEDZY O  SPOŁECZEŃSTWIE,  

HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI  

dla uczniów klas  szkoły ponadpodstawowej.  

 

TEMAT: Zło jako zasada systemu totalitarnego. Deprecjacja społeczeństwa. Totalitaryzmy 

XX wieku: niemiecki narodowy socjalizm.  

 

Cele lekcji                                                                  Cele operacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Charakterystyka systemu totalitarnego III 
Rzeszy, 

2. Zapoznanie z funkcjonowaniem aparatu 
terroru w III Rzeszy, 

3. Wyjaśnienie roli ideologii w systemie 
totalitarnym, 

4. Wskazanie imperialnych założeń 
totalitaryzmu, nazizmu, 

5. Zapoznanie z indoktrynacją dzieci i 
młodzieży w III Rzeszy na podstawie 
paradokumentu. 

 

 

 

 

Uczeń potrafi:  

 

1. wskazać związki przyczynowo - skutkowe 
omawianych wydarzeń, 

2. rozpoznać różne formy manipulacji opinią i  
sposobami myślenia społeczeństwa, 

3. umiejscowić wydarzenia zaprezentowane na 
lekcji na osi czasu, 

4. określić okoliczności i specyfikę powstania 
nazizmu.  
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METODA: dyskusja, metoda problemowa, pogadanka, elementy wykładu interaktywnego 

POMOCE DYDAKTYCZNE:  film pt. „Mieli być Elitą Hitlera” 

https://www.youtube.com/watch?v=YfDmNgFUreA 

CZAS TRWANIA: 45 min 

 

Uczniowie przygotowują na lekcje informacje o: 

➢ systemie rządów nazistowskich w III Rzeszy,  
➢ funkcjonowaniu niemieckiej propagandy i masowej indoktrynacji oraz formach terroru 

społecznego. 
 

Uczniowie zapoznają się z wysłanym do nich uprzednio materiałem filmowym  

 

 

PRZETWARZANIE –WNIOSKOWANIE – DOWODZENIE: 

 

Faza wprowadzająca: 

 

1. Elementy pogadanki wprowadzającej na temat zjawiska nazizmu. Weryfikacja i  strukturalizacja 
stanu przygotowania i wiedzy uczniów. Zaproponowanie planu lekcji i  metod pracy. 

 

Faza realizacyjna: 

 

1. Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutują nad kwestią technik i strategii tzw. „urabiania umysłów” 
w  totalitarnym społeczeństwie w oparciu o zdobytą wiedzę oraz treści z  materiału filmowego   

2. Uczniowie porządkują tezy wg zagadnienia: Co wynika ze zgromadzonych argumentów?  oraz 
formułują wnioski  zapisane następnie  w formie mapy myśli. 

3. Uczniowie wypowiadają się na temat: Czy jednostka poddana totalnej indoktrynacji może odnaleźć 
się w normalnym społeczeństwie? 

 

SYSTEMATYZACJA:  

 

Scalenie wiedzy nabytej podczas lekcji z wiedzą z poprzednich lekcji – poprawne posługiwanie 

pojęciem „totalitaryzm”, „ nazizm”  w różnych aspektach życie społecznego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfDmNgFUreA
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EWALUACJA I OCENA: 

Ocena pracy uczniów podczas zajęć w oparciu o  3 elementy: relację, zainteresowanie i wgląd w  temat 

oraz  wkład pracy  własnej uczniów. 

 

Praca domowa ucznia: 

1. Nie chcę żyć w państwie totalitarnym, ponieważ… – uzasadnij swoją wypowiedź i uzupełnij  ją 
o  materiały filmowe czy wywiady ze świadkami historii. 

 

 

KOMENTARZ METODYCZNY: 

Warto dostarczyć uczniom możliwości pracy z filmem, szczególnie podczas omawiania trudnych 

zagadnień historycznych.  Wówczas to uczeń staje się architektem własnej wiedzy. Praca z filmem 

dostarcza okazji do  ewaluacji  wiedzy, podbudzenia sfery emocjonalnej ucznia   oraz staje się  inspiracją 

do autorefleksji nauczyciela. 

 

 

 

 


