Lekcja
Temat: Historia wokół nas.
1. Rodzina – grupa ludzi spokrewnionych ze sobą i powinowatych. Współcześnie
najmniejsza wspólnota (grupa) ludzi, których łączy pokrewieństwo
2. Ród – grupa spokrewnionych ze sobą ludzi należących do różnych pokoleń i
wywodzących się od wspólnego przodka
3. Pamiątki rodzinne - różnego rodzaju przedmioty należące do członków naszej
rodziny w przeszłości, które stanowią źródło wiedzy o historii rodziny, mają także
wartość sentymentalną.
4. Pamiątki rodzinne jako źródła historyczne:
a) Źródła niematerialne:
 Przekazy ustne (opowieści członków rodziny)
 Tradycje rodzinne - różnego rodzaju obyczaje, przekazywane w
rodzinie z pokolenia na pokolenie (obchodzenie świąt, wychowywanie
dzieci, spędzanie wolnego czasu itp.)
b) Źródła materialne:
 Przedmioty codziennego użytku należące do naszych przodków,
fotografie itp. (źródła niepisane)
 Różnego rodzaju dokumenty należące do członków rodziny i
przechowywane w rodzinie od pokoleń (źródła pisane)
5. Genealogia – nauka badająca stopień pokrewieństwa pomiędzy członkami rodzin i
rodów.
6. Drzewo genealogiczne – ilustruje graficznie powiązania między członkami rodzin i
rodów
7. Ojczyzna – kraj, w którym człowiek się urodził i czuje się z nim blisko związani. Spędza tu
większość, lub całe życie. To także kraj jego przodków.
8. Mała ojczyzna – miejsce, z którym człowiek jest silnie związany uczuciowo. Może być to
region, miasto lub jego dzielnica, albo mała miejscowość. Najczęściej jest to miejsce
urodzenia.
9. Patriotyzm – miłość, szacunek i przywiązanie do własnej ojczyzny.
10. Patriotyzm lokalny – miłość do miejsca urodzenia lub zamieszkania, troska i dbałość o swoje
najbliższe otoczenie.
11. Patriota - człowiek gotowy do wyrzeczeń i poświęceń dla swojej ojczyzny. Dba o jej
bezpieczeństwo i dobre imię. Zna jej historię, tradycje i obyczaje oraz odnosi się do nich z
szacunkiem.
12. Patriota lokalny – człowiek mocno związany ze swoim najbliższym otoczeniem. Poznaje jego
przeszłość, kulturę i obyczaje. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności.
13. Każdy może być zarówno patriotą, jak i patriotą lokalnym, ponieważ każda ojczyzna składa
się z wielu małych ojczyzn

