SCENARIUSZ ZAJĘĆ

I. Informacje ogólne
Temat: Obchody Święta Niepodległości
Grupa wiekowa: Zerówka, Szkoła podstawowa - nauczanie początkowe
Czas zakładany/rzeczywisty: 60 minut
Miejsce

przeprowadzenia

zajęć:

Fundacja

Dobrej

Edukacji

Maximilianum,Warszawa, Wilcza

II. Cele zajęć

Cel ogólny zajęć: Zaznajomienie dzieci z wydarzeniami historycznymi związanymi
ze Świętem Niepodległości

Cele szczegółowe:


Zapoznanie z wydarzeniami poprzedzającymi Rozbiory Polski – wycinanie
obszarów Polski, które znalazły się pod zaborami,



Przedstawienie walki Polaków o zachowanie tożsamości narodu Polskiego,



Przedstawienie

walk

zbrojnych

w

powstaniach

Listopadowym

i

Styczniowym,


I Wojna Światowa i odzyskanie niepodległości,



Opis obchodów Święta Niepodległości – film pokazujący obchody przy
Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

© Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum

III. Metody i techniki pracy



wycinanie i układanie puzzli



dialog



opowiadanie



oglądanie filmu

IV. Materiały i narzędzia



laptop



wycinanka mapy Polski



materiały do zajęć – dodatek do scenariusza

V. Przebieg zajęć

1. Część organizacyjno - porządkowa
Zbiórka, powitanie. Podanie tematu lekcji, celów i zadań.
Podanie ogólnych informacji o wolnej Polsce i napaści zaborców.

2. Zabawa z własnoręcznie wyciętymi puzzlami.
Dzieci dostają mapę Królestwa Polskiego z zaznaczonymi granicami oraz obrysem
terenów, które Polska traciła kolejno w zaborach. Dzieci własnoręcznie wycinają z
mapy wskazane obszary, mówią jaki zaborca zagarnął dane ziemie oraz
własnoręcznie wyklejają złożoną mapę na kartce papieru.

3. Część główna – Opis drogi do odzyskania niepodległości. Dzieci dowiadują się
jak ciężko Polacy byli traktowani podczas gdy polska znajdowała się pod zaborami.
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Dowiadują się o zrywach narodowych (powstanie Listopadowe i Styczniowe), o
represjach jakich doświadczali, zsyłce na Syberię, dowiadują się o podjęciu przez
Polaków walki o tożsamość naszego narodu, nauki historii Polski, języka polskiego
za cenę prześladowań. Dowiadują się o wybuchu I Wojny Światowej, która
przyczynia się w cudowny sposób do odzyskania po 123 latach upragnionej
niepodległości.

4. Część końcowa – oglądanie krótkiego filmiku o obchodach Święta
Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
https://www.youtube.com/watch?v=7wbD8TZJU3g
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