
 
 
 
 

 

Kurs: “Digital Tax Education and Tax Payments”  
Microlearning Clips  
Materiał wideo 2: „Jak to się stało, że wprowadzono podatki?”  
Opis materiału wideo 
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Tytuł Jak to się stało, że wprowadzono podatki? 

Krótki opis Ćwiczenie ma pomóc uczniom zauważyd korzyści z płacenia podatków poprzez 
 zaprezentowanie  przykładów  wczesnych  i  zabawnych  podatków  w  historii 

 Europy. 

Szczegóły Cel: 

 Uczniowie  powinni  zrozumied  korzyści,  jakie  zapewnia  płacenie  podatków. 

 Powinni zapoznad się z przykładami wczesnych podatków w historii Europy. 

 Zadania: 

 Podad wczesne przykłady podatków w historii Europy i zabawnych podatków 

 wprowadzanych na przestrzeni czasu. 

 Wyjaśnid, kto ponosi odpowiedzialnośd za wszystkie pieniądze z podatków. 

 Wskazad, kto i jakie korzyści odnosi z płacenia podatków. 

 Materiały: 

 Mikromateriał wideo: „Czy odnoszę korzyści z podatków? W jaki sposób?” 
 Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD) 

 Słownictwo: 

 podatki, korzyści, usługi publiczne, usługi krajowe 
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Jak  korzystać  z  Etapy ćwiczenia: 

tej lekcji   Odtwórz wstęp do materiału wideo. Zatrzymaj materiał wideo i upewnij się, czy 
   

   uczniowie rozumieją fabułę. 

   Odtwórz częśd: „Wczesne przykłady podatków w historii Europy i ich ewolucja do 

   dnia dzisiejszego”. Zatrzymaj materiał wideo i zapytaj uczniów, czy słyszeli o 
   jakimkolwiek  zabawnym  albo  wczesnym  podatku  w  historii  Europy. 
   Przeprowadź dyskusję na temat konieczności płacenia tych podatków w owym 

   czasie. 

   Odtwórz  częśd:  „Kto  ponosi  odpowiedzialność  za  wszystkie  pieniądze  z 

   podatków?”  Zatrzymaj  materiał  wideo  i  skup  się  na  pojęciu  „instytucji 

   ponoszących odpowiedzialnośd”. Podsumuj, kto ponosi odpowiedzialnośd za 

   zarządzanie pieniędzmi z podatków na szczeblu lokalnym i krajowym. 

   Odtwórz  częśd:  „Każdy  płaci,  każdy  odnosi  korzyści”  oraz  „Dostrzeganie 

   korzyści”. Poproś uczniów o wskazanie korzyści, które oni sami i ich rodziny 

   odnoszą spośród tych zaprezentowanych. 

   Podsumowanie: 

   Możesz zainicjowad dyskusję w klasie na bazie pojęd zaprezentowanych w 

   materiale wideo. Wśród poruszanych tematów mogą się znaleźd: 

   Czy możesz podad dwa wczesne podatki z historii Europy? Który z nich wydaje ci 

   się najciekawszy? 

   Czy możesz wskazad, kto ponosi odpowiedzialnośd za sprawiedliwe wydawanie 

   pieniędzy z podatków na szczeblu krajowym? 

   Czy każdy, kto korzysta z pewnych usług powinien płacid podatki? Dlaczego tak? 

   Dlaczego nie? 

   Możesz  wykorzystad  gry  edukacyjne  z  tej  części  jako  zadanie  domowe 

   utrwalające pojęcia zaprezentowane w czasie lekcji. 

    

Kategoria   Microlearning 

Główna grupa  od 9 do 12 lat 

docelowa    

Powiązane   ekonomia,  etyka,  godziny  europejskie,  angielski  jako  drugi  język,  nauki 
zagadnienia  humanistyczne, historia 

szkolne    
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