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Jakie były przyczyny i skutki
wprowadzenia chrześcijaństwa?
Film polecamy szczególnie klasom 5-8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa
Film zgodny z podstawą programową dla klas 5-8 szkoły podstawowej
z zakresu: Polska w okresie wczesnopiastowskim, kultura średniowiecza
oraz poziom rozszerzony w zakresie: kultura średniowiecza

Pytania do �ilmu
• Jak wyglądało państwo Mieszka I przed wprowadzeniem

chrześcijaństwa?

• Jaką rolę odegrała Dobrawa w szerzeniu nowej religii w kraju?

• Jakie były przyczyny decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu
i wprowadzeniu w kraju chrześcijaństwa?

• Jakie były skutki polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne
wprowadzenia religii chrześcijańskiej w kraju Mieszka?

• Co by się stało, gdyby Mieszko I nie zdecydował się na wprowadzenie
religii chrześcijańskiej w państwie? Jakie byłyby możliwe scenariusze?
Może zostałby zmuszony do tego przez inne państwa? A może udałoby
mu się jakoś umocnić swoją pozycję?

• Do jakich współczesnych organizacji międzynarodowych można
porównać przyłączenie państwa Mieszka do kręgu krajów
chrześcijańskich? Jakie znacie współczesne organizacje, układy i sojusze
międzynarodowe, zrzeszające różne kraje? Jakie są ich cele i co sądzicie
o tego typu współpracy międzynarodowej? Jakie są korzyści, a jakie
ograniczenia związane z przynależnością do nich?

Zadanie aktywizujące
Spora część naszych decyzji ma bezpośredni wpływ nie tylko na nas, ale
i na ludzi w naszym otoczeniu. Pomyślcie o decyzjach, które podejmujecie
w Waszym życiu i wypiszcie je: te zwyczajne codzienne oraz te ważniejsze,
jak decyzja o studiach na danym kierunku, decyzja o rozpoczęciu kursu
prawa jazdy itp. Następnie wybierzcie jedną z nich i stwórzcie drzewo
powiązań, które pokaże, jak dana decyzja wpływa na Wasze życie oraz na
życie innych ludzi. U podstawy drzewa napiszcie wybraną decyzję, a przy
gałęziach wypiszcie ludzi, na których będzie mieć ona wpływ i napiszcie,
w jaki sposób. Na przykład, decyzja o rozpoczęciu studiów medycznych
będzie mieć wpływ na to, jaką będziemy wykonywać pracę, ile będziemy
zarabiać, ale będzie też mieć wpływ na innych ludzi, ponieważ to od nas
będzie zależeć ich zdrowie i życie.


