SCENARIUSZ ZAJĘĆ

I. Informacje ogólne
Temat: Hymn Narodowy
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: Umiejętność odśpiewania hymnu narodowego z godną postawą.
Cele szczegółowe:


Umiejętność odśpiewania Hymnu Narodowego z pamięci



Zachowanie godnej postawy pod czas śpiewania hymnu narodowego



Znajomość okoliczności w jakim powstał hymn Narodowy

III. Metody i techniki pracy



dialog



opowiadanie



ćwiczenia postawy
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śpiewanie



ćwiczenia emisji głosu

IV. Materiały i narzędzia



zdjęcie autora Hymnu Narodowego



komputer



wydrukowany tekst Hymnu Narodowego

V. Przebieg zajęć

1. Rozmowa z dziećmi na temat tego czym jest Hymn i kiedy go śpiewamy?
Dzieci wspólnie dochodzą do tego, że jest to jakaś wyjątkowa pieśń i
śpiewa się ją w wyjątkowych sytuacjach np. by podkreślić pewne
wydarzenie, bądź by oddać komuś należną cześć i pamięć i szacunek.
Takim przykładem jest np. Hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, „Bogurodzica”
lub także nasz Hymn Narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”

2. W jakich okolicznościach powstał ten Hymn? Opowiadanie o historii
powstania Hymnu. Mazurek Dąbrowskiego inaczej Pieśń Legionów Polskich
we Włoszech została napisana przez Józefa Wybickiego we Włoszech.
Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 we włoskim miasteczku Reggio
nell'Emilia

w Republice Cisalpińskiej (w dzisiejszych Włoszech). Pierwszy raz została

wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku.

3. Ćwiczenie postawy jaką zachowujemy pod czas śpiewania Hymnu
Narodowego. Postawa podczas Hymnu powinna być godna tzn. Mężczyźni
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zdjęte czapki z głowy, wyjęte ręce z kieszeni, ręce wzdłuż ciała, głowa
Prota, klatka wypchnięta do przodu. Dziewczynki wyprostowane, nogi
złączone, proste itd. Nasza postawa wyraża nasze podejście do tego co
robimy. Jeżeli jesteśmy na czyichś urodzinach to nie przychodzimy źle
ubrani, ale ładnie i schludnie, również danej osobie składamy życzenia to
nie trzymamy rąk w kieszeni i nie siedzimy na krześle tylko stoimy. Tak
samo przy odśpiewaniu Hymnu, jakiego kol wiek, musimy wyrazić naszą
postawą ciała szacunek i godną postawę.

4. Każde z dzieci otrzymuje tekst Hymnu Narodowego, a dla przypomnienia
odsłuchujemy go.

5. Następnie wspólnie odczytujemy tekst (kto nie umie czytać powtarza).

6. Przed odśpiewaniem Hymnu rozciąganie się i rozśpiewanie głosu.
Przypomnienie melodii Hymnu. Nauka śpiewu.
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