
Agresja i okupacja sowiecka
Cele:
Uczeń -  zna wydarzenia, które miały miejsce 17 IX 1939 r.;
-    podaje przykłady walk z Sowietami;
-    wymienia metody okupanta sowieckiego wobec Polaków;
-    rozumie pojęcia: łagry, deportacje, Katyń;
-    wymienia postanowienia układu z 28 IX 1939 r.;
-     omawia ekspansję radziecką i okupację ziem polskich przez ZSRR;
-     porównuje decyzje okupantów z 23 VIII i 28 IX 1939 r;.
-     wskazuje przyczyny klęski wrześniowej;
-     omawia cele polityki radzieckiej wobec różnych kategorii ludności polskiej;
-     omawia znaczenie problemu katyńskiego w stosunkach polsko-radzieckich;
- wylicza i wskazuje na mapie miejsca zagłady oficerów polskich zabitych na mocy decyzji Stalina;
- rozwiązuje problemy w sposób twórczy
- efektywnie współpracuje w grupie
- samodzielnie interpretuje źródła historyczne, rozmowa nauczajaca

Metody: analiza tekstu źródłowego, mapa mentalna,

Środki: tekst źródłowy, zdjęcia, plansza do mapy mentalej

I. Czynności organizacyjno-porządkowe

II. Rozwinięcie.
1. Na podstawie tekstu źródłowego „Nota W. Mołotowa do władz polskich” uczniowie odpowiadają na

pytania:
1) kiedy Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie
2) w jaki sposób rząd radziecki uzasadnił to postępowanie
3) jakie były rzeczywiste przyczyny agresji
4) co stało się z najwyższymi władzami II RP po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie

2. Omówienie przebiegu walk.
Wobec zaskoczenia atakiem ze strony ZSRR wydano rozkaz unikania walki z wojskami radzieckimi. Opór
wojsk Kop-u został przełamany. Wojska ZSRR podeszły pod Lwów broniący się przed Niemcami.
Dowodzący obroną gen. W. Langren poddał miasto Rosjanom uzyskując obietnicę wypuszczenia
obrońców Lwowa na Węgry. Zostali jednak uwięzieni w obozach jenieckich. Polacy dzielnie walczyli o
Grodno, pod Kodziowcami, zniszczyli część radzieckiego korpusu pancernego, oddziały pod
wodzągen.Wilhelma Orlika Ruckemana toczyły zwycięskie walki pod Szackiem.
Podział ziem Polski pomiędzy Niemcami a ZSRR wzdłuż wcześniej ustalonej linii przypieczętowano
defiladą w Brześciu.
3. Sporządzenie mapy mentalnej do hasła głównego: „Polska pod okupacją sowiecką” z uwzględnieniem

wszystkich form represji stosowane przez ZSRR wobec narodu polskiego. Wykorzystaj informacje
zawarte w  podręczniku

4. Prezentacja mapy medialnej
5. Analiza ilustracji dotyczących zbrodni katyńskiej i refleksja uczniów: co widzisz? co czujesz? co

myślisz?
   ( wydrukowane ilustracje lub na stronach internetowych)

III.  Podsumowanie.
Uzupełnij tekst:
Zawarty między Niemcami a ZSRR  ……………… (data) traktat o przyjaźni i granicach ustanowił nowy
podział ziem polskich na linii rzek ……………..,  ………………..
 i …………….. Stalin oddał Hitlerowi województwo …………………… i część ………………………..
a Hitler Stalinowi ……………………. .


