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Tytuł lekcji
Święto Niepodległości

Cele

kształtowanie postawy patriotycznej,

poznanie najważniejszych informacji o ojczyźnie,

poznanie symboli narodowych,

nauka 4 zwrotek hymnu państwowego.

Metody pracy
wykład, dyskusja, metoda ćwiczebna, metoda realizacji zadań.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
białe i czerwone kartki, klej, słomka lub długa wykałaczka, karty pracy, materiały
plastyczne do wykonania kotylionu (białe i czerwone paski, klej).

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Nauczyciel przedstawia uczniom zbliżające się święto oraz najważniejsze o nim
informacje. Uczniowie wspólnie oglądają krótki film animowany, skrótowo
przedstawiający historię Polski.
2. Następuje wspólna rozmowa o symbolach narodowych. Uczniowie wspólnie
wykonują flagi – wykorzystują do tego dwie kartki (białą i czerwoną) oraz długą
słomkę.
3. Uczniowie rozwiązują kodowanie. Obrazek, który powstanie w wyniku prawidłowego
odszyfrowania kodowania, to Orzeł Biały.
4. Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozmawiają o poszanowaniu symboli
narodowych oraz odpowiedniej postawie podczas śpiewania hymnu.
5. Następuje wspólne śpiewanie hymnu. Uczniowie analizują tekst hymnu oraz
wspólnie z nauczycielem wyjaśniają jego znaczenie.
6. Uczniowie, pracując w parach, rozwiązują krzyżówkę, której hasłem jest
„NIEPODLEGŁOŚĆ”. Po zakończeniu pracy sprawdzają wspólnie z nauczycielem
poprawność wykonanego zadania.
7. Na koniec zajęć uczniowie wykonują kotylion, który mogą zabrać na obchody Święta
Niepodległości.
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Komentarz metodyczny
Do wykonania flagi można wykorzystać prostą słomkę lub długą wykałaczkę.
W przypadku młodszych dzieci należy szczególnie uważać, żeby wykałaczki nie
znajdowały się w pobliżu oczu.
Do wykonania kotylionu można przygotować paski odpowiedniej długości, tak
żeby praca przebiegała sprawniej.
W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględnić
należy dłuższy czas na wykonywanie poszczególnych zadań. Miejsce, które
zajmują podczas lekcji, powinno być w pobliżu nauczyciela, z dala od okna lub
gazetki – miejsc dostarczających dodatkowe bodźce.

