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PROGRAM PRACY Z UCZNIEM UZ DOLNIONYM HUMANISTYCZNIE 
„JESTEM HUMANIST Ą” 

opracowała: mgr Krzysztofa Styburska 
 
Program koreluje umiejętności i uzdolnienia historyczne, polonistyczne, plastyczne i muzyczne. 
 

Moduł Zagadnienia Tematyka Cele, zadania. 
Uczestnik zajęć: 

Termin realizacji 

I. „W kręgu 
historii”. 

1. Wykorzystanie źródeł 
historycznych. 

1.Źródło historyczne: 
-pojęcie źródła historycznego 
-rodzaje źródeł historycznych 
2.Sposoby odczytywania źródeł. 
3.Wykorzystanie źródeł na zajęciach 
lekcyjnych. 
4.Zapoznanie uczniów z elementami 
warsztatu historyka (techniki i 
narzędzia pracy).  

-poznaje pojęcie źródła 
historycznego;  
-dowiaduje się, skąd i w jaki sposób 
czerpiemy wiedzę o przeszłości; 
-poznaje różne rodzaje źródeł (pisane 
i materialne); 
-analizuje wygląd danego 
przedmiotu;  
-rozumie chronologię i zależności 
czasowe pomiędzy zdarzeniami; 
-bierze udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym „Krąg”. 

wrzesień 

 
 
 
 

2.Materiał ilustracyjny i 
fotograficzny jako 
źródło informacji. 

Analiza fotografii: 
-rozpoznanie sytuacji przedstawionej 
na fotografii 
-szczegółowy opis poszczególnych 
elementów(np. ukształtowanie 
terenu, strój, detal architektoniczny) 
-datowanie (na podstawie elementów 
charakterystycznych dla danego 
okresu) 
-określenie miejsca wydarzeń 
-cel powstania fotografii (określenie 
intencji autora).  

-interpretuje różne źródła; 
-wyciąga samodzielne; krytyczne 
wnioski z lektury źródeł; 
-analizuje ilustracje i fotografie wg 
schematu; 
-dokonuje analizy zabytku na 
podstawie fotografii; 
-wykonuje folder miast słynących z 
zabytków; 
-wykonuje album miasta; 
-dokonuje zdjęć najbliższej okolicy. 

październik 
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 3.Historia oręża 
polskiego w X-V wieku. 

Sposoby zbrojnego i pokojowego 
rozwiązywania sporów w historii 
ludzkości. 
Sytuowanie wydarzeń w przestrzeni-
mapa. 
Najważniejsze daty-oś czasu. 
Metody walki, taktyka i uzbrojenie 
na przestrzeni wieków. 
 

-poszukuje potrzebnych informacji w 
różnorodnych źródłach i rozwija 
umiejętność ich selekcjonowania, 
porządkowania i przechowywania; 
-integruje wiedzę historyczną 
uzyskaną z różnych źródeł; 
-bierze udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym „Historia 
oręża polskiego w latach 997-1514. 
Od Cedyni do Orszy”.  

październik/listopad 

 4.Wybrane dynastie 
polskie (Piastowie i 
Jagiellonowie). 

Organizacja państwa i działalność 
wybranych władców z rodu Piastów 
(Mieszko I, Bolesław Chrobry, 
Kazimierz Wielki). 
Wybitni Jagiellonowie. 
Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie 
państwa polskiego. 
Koronacje władców daty i 
miejscowości. 
Bitwy i ich przebieg. 
Zmiany na mapie historycznej. 

-rozumie pojęcie dynastii, zna 
powiązania rodzinne; 
-rozumie politykę władców na tle 
sytuacji w państwie; 
-wyjaśnia zmiany na mapie 
historycznej; 
-bierze udział w dyskusji-umiejętnie 
prezentuje swoje zdanie i uważnie 
słucha wypowiedzi innych uczniów; 
-wykonuje drzewo genealogiczne 
dynastii Piastów;  

grydzień 

    5.Unia Europejska-
historia, instytucje, 
funkcjonowanie. 

Ważniejsze wydarzenia na drodze do 
integracji europejskiej. 
Kraje członkowskie. 
Siedziba Parlamentu Europejskiego. 
Symbole UE: flaga i hymn. 
Wspólny rynek: współpraca 
gospodarcza, waluta –euro. 
Szkolnictwo w Unii (certyfikaty, 
program SOCRATES). 
Obywatele w Unii. 
 

-zna miejsce Polski w zjednoczonej 
Europie; 
-dostrzega udział Polski w 
inicjatywach międzynarodowych-
siły pokojowe ONZ, pomoc dla ofiar 
katastrof, klęsk żywiołowych i 
konfliktów zbrojnych; 
-zna prawa obywateli UE; 
-tworzy informator o wybranym 
państwie UE; 
-na plastyce wykonuje dowolną 

styczeń 
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techniką budowlę  oraz rysunek, 
charakterystyczne dla danego 
państwa należącego do UE; 
- wyszukuje baśnie krajów Unii, 
streszcza i ilustruje je. 

 6.Mapy historyczne. Pojęcie legendy. 
Czytanie legendy: kolorystyka, 
objaśnienia. 
Zmiany na mapie na przestrzeni lat. 
Orientacja mapy, podziałka. 
Porównywanie granic terytorialnych, 
obserwacja zmian na mapie. 
Kolorowanie mapek konturowych. 
Mapa jako źródło informacji. 

-potrafi odczytać legendę mapy; 
-wypełnia mapki konturowe na 
podstawie map ściennych i atlasów; 
-odczytuje informacje z mapy (daty, 
miejsca bitew, gospodarka państwa); 
-wykonuje fragment mapy, np. 
okolice Grunwaldu, fragment 
Krajny. 

luty 

 7.Wykorzystanie 
komputera i Internetu w 
pracy na lekcji i pracy 
domowej. 

Zapisywanie informacji w 
komputerze i drukowanie tekstów. 
Wyszukiwanie informacji w 
Internecie i selekcja materiału. 
 

-zapisuje tekst w komputerze; 
-drukuje; 
-posługuje się Internetem, wybiera, 
selekcjonuje i przetwarza potrzebne 
wiadomości; 
-wykonuje informator i folder  
wybranego miasta; 
-bierze udział w Ogólnop. 
Konk.Historycznym „Krąg” 
-wykonuje stronę informacyjną z 
zabytkami 

marzec 

 8.Różne rodzaje notatek.  Sposoby zapamiętywania 
wiadomości. 
Zapisywanie informacji w postaci 
różnorodnych notatek w celu 
lepszego i szybszego ich 
zapamiętania: 
-równoważniki zdań  

-zapisuje wiadomości w celu 
szybkiego ich zapamiętania w 
różnorodnej postaci; 
-potrafi zorganizować wiadomości w 
przejrzystą strukturę; 
-w zwięzłej formie przygotowuje 
informacje dot. historii teatru. 

kwiecień 
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-wiadomości w tabeli 
-w ramce 
-słowa-klucze 
-kolorowanie i podkreślanie 
-drzewka 
-słoneczka 
-szeregi przyczynowo-skutkowe 
-zakładki 
-marginalia (notatki na marginesach) 
-plan punktowy rozwinięty 
-cytaty. 

 9. Sporządzanie 
bibliografii. 

Korzystanie z księgozbiorów. 
Szybkie przeglądanie książek w celu 
określenia zawartości. 
Wykorzystywanie cytatów i ich 
właściwe zapisywanie. 
 

-wyrywkowo czyta wstęp, 
zakończenie, analizuje spis treści, 
odczytuje początek akapitów; 
-wplata cytaty we własną 
wypowiedź; 
-poprawnie zapisuje bibliografię; 
-jest samodzielny w bibliotece: 
korzysta ze spisów alfabetycznych, 
-zbiera bibliografię do konkursu; 

na bieżąco 

 10.Mój region. Nasz region-nasza mała ojczyzna. 
Wycieczka rowerowa po najbliższej 
okolicy: 
-zabytki architektury 
-przydrożne kapliczki 
-nekropolie 
-kościoły 
-pałace. 
Zbieranie wiadomości z różnych 
źródeł. 
Wywiady z najstarszymi 
mieszkańcami Sępólna i okolic na 

-formułuje pytania, problemy 
dotyczące zjawisk zachodzących w 
środowisku lokalnym; 
-zna sylwetki osób zasłużonych dla 
środowiska lokalnego i regionu; 
-potrafi powiązać elementy historii 
regionu z historią i tradycją własnej 
rodziny; 
-przeprowadza wywiad ze starszymi 
ludźmi i zbiera potrzebne 
informacje; 
-zna, opisuje i rozpoznaje ważniejsze 

maj 
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temat ważnych wydarzeń 
historycznych. 

zabytki historyczne lokalne i 
regionalne; 
 

 11.Reklama 
atrakcyjnych miejsc 
historycznych. 

Gromadzenie i dobór informacji. 
Wykonywanie folderów 
reklamowych, albumów.  

-zbiera informacje, wybiera 
najwłaściwsze; 
-opisuje własnymi słowami; 
-dba o poprawność zapisu i o 
estetykę wykonania folderu lub 
albumu najbliższej okolicy. 

czerwiec 

II. Świat realny, 
fantastyczny, 
wymarzony… 

1.Proza. Wspólne redagowanie opowiadań, 
opisów, charakterystyk, dialogów. 
Samodzielne pisanie planów, na ich 
bazie dłuższych utworów. 
Autokorekta. 
Strona graficzna prac pisarskich, 
dbałość o estetykę. 

Bierze udział w konkursach 
literacko- poetyckich: 
-„Jesień w lesie grzyby niesie”; 
-„Mój las”; 
-„Jestem młodym ekologiem” 
(Lipinki); 
-coroczny konkurs literacko-poetycki 
organizowany przez Bibliotekę 
Publiczną w Sępólnie; 

październik 
marzec 

 2.Bawimy się słowami, 
czyli próbuję sił w 
poezji. 

Czytanie wierszy dla dzieci. 
Czytanie utworów napisanych przez 
dzieci i nagrodzonych na konkursach. 
Omówienie treści, kompozycji, cech 
gatunkowych wybranych utworów. 
Samodzielne tworzenie rymowanek i 
krótkich  utworów poetyckich. 

j.w. październik 
marzec 

 3.Małe formy teatralne. Jakie mamy możliwości? -
przełamywanie nieśmiałości i 
zahamowań. 
Każdy z nas jest aktorem-odgrywanie 
krótkich scenek (np. „W szkole”, „U 
dentysty”, „W autobusie”). 
Przygotowywanie przedstawienia pt. 

-bierze udział w ćwiczeniach 
dramowych i zabawach 
uwzględniających mimikę, gest, 
głos, ruch; 
-poznaje własne i cudze odczucia; 
-podaje propozycje rozwiązań 
inscenizacyjnych; 

październik-luty 
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„Z życia uczniów”. -doskonali sprawność płynnego, 
sugestywnego mówienia; 
-uświadamia sobie zasady 
zachowania się na scenie; 

- kształtuje umiejętność samooceny i 
krytycznego spojrzenia na własne 
dokonania; 

-bierze udział w okolicznościowych 
imprezach szkolnych (jasełka, 
11Listopada, Dzień N-la, Festyn 
Środowiskowy); 

Przeglądzie  Teatralnym w Sępólnie. 
-bierze udział w Konkursie 
Recytatorskim „Strofka”.  

 
 4.Przekład 

intersemiotyczny. 
Każde dzieło literackie jako system 
znaków werbalnych może ulec 
przekodowaniu, te same bowiem 
informacje mogą być przekazane w 
innym kodzie semiotycznym, np. w 
obrazie, konfiguracji dźwięków, 
egzemplifikacji ruchowo-
przestrzennej. Dziecko rozumie , że 
przekład intersemiotyczny to 
przekład jednego systemu 
znakowego na inny, transponowanie 
języka dzieła na różne języki 
możliwe do analizy za pomocą 
posiadanych przez odbiorcę kodów. 

Dziecko wykonuje: 
-piktogramy 
-komiksy 
-foldery 
-albumy 
-plakaty 
-baśnie ilustrowane 
-ilustracje do wierszy 
-słuchowiska 
-scenki dramowe. 

na bieżąco 

 5.Jestem młodym 
dziennikarzem. 

Jak nadawać tytuły tekstom? 
Redagowanie informacji. 
Jak zainteresować wywiadem? 

-zna funkcję tytułu, poznaje 
podstawowe rodzaje tytułów 
-konstruuje artykuł informacyjny 

przez cały rok 
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Budowa strony gazetki. 
 

-eksponuje własny punkt widzenia, 
stara się być krytyczny i obiektywny 
-dokonuje analizy pytań do 
wywiadu, układa je w spójną całość 
-dba o estetyczny wygląd strony 

III. Jestem 
współtwórcą sztuki 
(muzyka, 
plastyka). 

1.Różne dziedziny 
plastyki. 
Oferta konkursowa w 
zakresie plastyki i 
muzyki. 

Prezentacja różnych dziedzin sztuki.  
Wybór sposobu ekspresji dokonany 
przez dziecko (rysunek, grafika, 
malarstwo, collage).  

-poznaje różne dziedziny plastyki 
-wykonuje prace na konkursy 
plastyczne wybraną techniką 
plastyczną: „Jesień w lesie grzyby 
niesie”, „Drzewa, drzewa”, ‘Jestem 
młodym ekologiem”, PTADz i M, 
„Tęcza”, „Strażacki trud”. 

wrzesień 
kwiecień 

 2.Wydarzenia kulturalne 
w środowisku lokalnym. 

Co kryje w sobie ziemia w okolicach 
Zakrzewka?- lekcja w Bibliotece 
Publicznej w Sępólnie poświęcona 
wykopaliskom archeologicznym. 
Śpiew i taniec- współczesne 
zainteresowania.  

-bierze czynny udział w lekcji 
bibliotecznej; 
-zadaje archeologom pytania, notuje 
informacje podczas wykładu i 
pokazu; 
-uczy się piosenek pod kierunkiem 
nauczyciela, bierze udział w 
Powiatowym Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Dzieci i 
Młodzieży; 
-opracowuje choreografię do 
wybranego utworu muzycznego; 
-prezentuje warsztaty plastyczne w 
zaprzyjaźnionej szkole w zakresie 
malarstwa, kolażu- wystawa prac.     

czerwiec 
 
 
 
 
 
styczeń/luty/marzec 

  Wykorzystanie zdobytych 
wiadomości i umiejętności podczas 
tworzenia prac plastycznych. 

-chętnie bierze udział w konkursach 
pozaszkolnych;  
-rozumie temat i zakres tematyczny 
pracy; 
-potrafi wybrać technikę plastyczna i 

na bieżąco 
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wykonać pracę do końca; 
-rozwija umiejętność refleksyjnego 
odtwarzania muzyki poprzez śpiew; 
-rozwija zainteresowania i 
zamiłowania muzyczne; 

 3.Przygotowanie 
scenografii do 
przedstawienia. 

Rysowanie przez uczniów projektów 
scenografii, kostiumów, rekwizytów 
itd. oraz ich prezentacja.  
Ocena przedstawionych projektów, 
ich omówienie i weryfikacja. 

-proponuje sceniczne rozwiązania; 
-rozwija twórczą postawę; 
-przygotowuje scenografię do 

przedstawienia. 

luty 

 4.Muzyka wokół mnie.  -śpiewa wybrane utwory; 
-bierze udział w Przeglądzie 
Piosenki, w Festynie 
Środowiskowym; 
-rytmizuje tekst, tworzy 
akompaniament perkusyjny; 
-gra proste tematy na flecie i 
dzwonkach-prezentacja podczas 
imprez szkolnych. 

marzec 
czerwiec 

 


