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Najstarsze ślady człowieka pochodzą z 
800 tysięcy lat przed naszą erą

• Czas zlodowacenia, lądolodu = bardzo trudne

warunki do życia



Pierwsze osady

• Ludzie zaczęli się osiedlać na ziemiach polskich od VI tysiąclecia 

p.n.e.

• O ich istnieniu wiemy dzięki wykopaliskom archeologicznym.



Biskupin

• Ok. 30 km od Gniezna

• Osada sprzed 2500 

tysiąca lat

• Znaleziona przez 

przypadek w 1933 roku























Kurhany - mogiły w kształcie 
kopca

• Pozostałości po życiu pierwszych ludów na

ziemiach polskich



IV-VI w. n.e. -- czas wielkiej wędrówki ludów

• Różne plemiona osiedlają się we wschodniej, środkowej i południowej 

Europie. Wśród nich są nasi przodkowie, czyli Słowianie.

• Zamieszkiwali tereny nizinne, często blisko rzek i jezior.



Słowianie





Czym się zajmowali?

• Uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta

• Garncarstwo,

• Łowiectwo

• Kowalstwo,

• Dobrzy wojownicy



Wierzenia Słowian



Perun

• Najstraszniejszy z 

bogów, który władał

piorunami oraz niebem.



Światowit

• To bóg wojny, płodności, urodzaju. Miał trzy 

twarze, by móc obserwować niebo, ziemię oraz 

świat podziemny.



Rusałki

• Leśne boginki. Piękne, 

lecz niebezpieczne.



Leszy

• Demon lasu.



Leśna Baba

• Mieszkała w lesie w domku na kurzej stopie.

• Przetrwała do dziś w legendach oraz baśniach

jako Baba Jaga.



"Wiedźmin"

• Cykl powieści Andrzeja 

Sapkowskiego, w 

którym wykorzystane są

liczne motywy

słowiańskie.



"Kajko i 
Kokosz"

• Komiks Janusza Christy 

również opisuje dzieje

Słowian. Jego akcja

toczy się grodzie 

Mirmiła.



Pierwsze państwa słowiańskie

• Ok. 830 r. - założenie Państwa Wielkomorawskiego (tereny Czech, czyli 

Moraw)



Cyryl i Metody

• Dwaj misjonarze, którzy przybyli z 

Konstantynopola na polecenie władcy Państwa 

Wielkomorawskiego - Rościsława.

• Cel – chrystianizacja Słowian



Zasługi Cyryla 
i Metodego:

• Stworzyli pierwszy 
słowiański alfabet, czyli 
głagolicę, na który 
przełożyli Biblię. Dzięki temu 
można było odprawiać 
nabożeństwa. Bazował on na 
alfabecie greckim, który był 
używany w Bizancjum.

• Dzięki temu przyczynili się do 
chrystianizacji Słowian. 
Doszło do wyparcia dawnych 
wierzeń.



Co się dzieje w X wieku?

• Państwo Wielkomorawskie upadło.

• Te tereny zostały zajęte przez Węgrów.

• Powstały nowe państwa: państwo czeskie, Ruś Kijowska, Serbia, Chorwacja, 

POLSKA



Tereny dzisiejszej Polski w X wieku

• Do X wieku Polskę pokrywały lasy i puszcze.

• Na tym terenie mieszkało wiele słowiańskich plemion, np.. Wiślanie, 

Opolanie, Ślężanie i Polanie

• POLANIE – zamieszkiwali tereny niedaleko Gniezna i to oni 

zapoczątkowali państwo polskie





Legendy

• O Lechu, Czechu i Rusie

• O Piaście Kołodzieju


