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P rzedmiotem niniejszego referatu jest próba 

z o b r a z o w a n i a  d z i a ł a ń  w ł a d z 

i społeczeństwa w procesie unifikacji systemu 

oświaty w odradzającej się Polsce oraz budowania 

i wdrażania koncepcji edukacji opartej na po-

wszechności, drożności i ideałach wychowaw-

czych, w których patriotyzm i umiłowanie ojczy-

zny były celem nadrzędnym. Analiza podjętych 

zagadnień sprzyjać będzie sformułowaniu odpo-

wiedzi na temat sukcesów i porażek, jakie odnieśli 

reformatorzy oświaty II Rzeczypospolitej. 

 

Szkolnictwo i stan oświaty w pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodległości  

Polska w latach 1918-1939 nie zdobyła się na 

w pełni słuszne i efektywne  uregulowania usta-

wowe i ujednolicenie całokształtu organizacji 

szkolnictwa, mimo że dyskusje na ten temat toczo-

no w środowiskach nauczycielskich już w czasie 

wojny. Ścierały się w tej materii liczne  koncepcje, 

których źródeł należy doszukiwać się w różnych 

postawach politycznych, społecznych i światopo-

glądowych ówczesnych elit.  

Po odzyskaniu niepodległości na terytorium 

kraju działały różne, odziedziczone po zaborach, 

systemy szkolne. Różny był też stan oświaty 

w poszczególnych dzielnicach kraju, gdzie pielę-

gnowano odmienne tradycje i przyzwyczajenia 

szkolne. Dlatego sprawa opracowania i wprowa-

dzenia w życie koncepcji  naprawdę jednolitego 

i demokratycznego ustroju szkolnego okazała się 

sprawą niełatwą. W ciągu całego okresu między-

wojennego stanowiła ona jeden z najważniejszych 

problemów oświatowych w Polsce.  

Pierwszym oficjalnym aktem ustawodawczym, 

zmierzającym do unifikacji stanu i poziomu oświa-

ty był Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku o obowiąz-

ku szkolnym. Dekret postanawiał, że obowiązko-

we dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym jest 

wykształcenie w zakresie siedmioletniej szkoły 

powszechnej (dodajmy, że wiek szkolny zaczynał 

się w siódmym roku życia). Jednakże czyniono 

odstępstwa od tej powszechności, o czym świad-

czy m.in. zapis w art. 33 „Dzieci, których mieszka-

nie jest więcej niż o 3 km odległe od szkoły, jako 

też dzieci, których mieszkanie oddzielone jest od 

szkoły przeszkodą naturalną, są wolne od obo-

wiązku szkolnego”. Ponadto Dekret dopuszczał 

tworzenie szkół z cztero- lub pięcioletnią nauką, 

którą pobierać można była w różnych szkołach, 

 Oświata w niepodległej Polsce 

dr Danuta Oleksiak, dyrektor Ośrodka 
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w tym szkołach prywatnych czy też w ramach na-

uki w domu. Między innymi dlatego sprawa ujed-

nolicenia szkolnictwa i wprowadzenia obowiązku 

szkolnego stała się treścią Konstytucji z 17 marca 

1921 roku. Art. 118 Konstytucji głosił: „W zakresie 

szkoły powszechnej nauka jest obowiązkowa dla 

wszystkich obywateli państwa”, a w art. 119 czyta-

my, że: „Nauka w szkołach państwowych 

i samorządowych jest bezpłatna. Państwo zapewni 

uczniom, wyjątkowo zdolnym a niezamożnym, 

stypendia na utrzymanie w zakładach średnich 

i wyższych”. Na tym jednak nie zakończono prac 

legislacyjnych dotyczących niemniejszej problema-

tyki. Otóż sprawę szkolnictwa powszechnego 

w  ierwszym okresie istnienia Polski niepodległej 

porządkowała Ustawa o zakładaniu i utrzymywa-

niu publicznych szkół powszechnych z dnia 17 

lutego 1922 roku, która stopień organizacyjny 

szkoły uzależniała od liczby dzieci w obwodzie 

szkolnym. I tak: przy liczbie dzieci mniejszej niż 60 

tworzono szkołę jednoklasową z jednym nauczy-

cielem, przy liczbie 61-100 dzieci – tworzono szko-

łę dwuklasową z dwoma nauczycielami, a przy 

liczbie 101 – 150 – szkołę trzyklasową z trzema na-

uczycielami. Reformie poddano też szkołę średnią 

ogólnokształcącą. Podbudowę dla tej 5-letniej 

szkoły stanowiły trzy niższe klasy gimnazjalne. 

Program naukowy szkoły średniej z 1919 r., a na-

stępnie Zasady planu nauczania w szkole średniej 

z 1921 r. ukierunkowane były na unarodowienie 

szkoły i ścisłego powiązania jej z potrzebami odra-

dzającego się państwa. Dbałość o podręczniki, po-

moce dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę pe-

dagogiczną uczyniło szkołę średnią równą stan-

dardom europejskim.  

W pierwszym dziesięcioleciu Polski niepodle-

głej reformą objęto również szkolnictwo wyższe. 

Uczelnie funkcjonowały w oparciu o Ustawę 

o szkołach akademickich z 13 lipca 1920 roku, któ-

ra zapewniała profesorom silną pozycję zawodo-

wa i swobodę w prowadzeniu badań naukowych. 

Zgodnie z niniejszą ustawą warunkiem zapisania 

się na studia w szkole wyższej (w charakterze stu-

denta bądź wolnego słuchacza) było wykazanie się 

świadectwem dojrzałości uzyskanym w państwo-

wej szkole średniej ogólnokształcącej. Uczniowie 

szkół prywatnych mogli być przyjęci na studia tyl-

ko wtedy, gdy ich świadectwa dojrzałości uznane 

zostały przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego za równoważne ze świa-

dectwami szkół państwowych.  

Na tle szybko rozwijającego się szkolnictwa po-

wszechnego, średniego oraz wyższego najgorzej 

wypadało szkolnictwo zawodowe. Tworzyły je 

szkoły niższe o charakterze czeladniczym (2-3 lata 

nauki ), średnie - techniczne (3-5 lat nauki), ponad-

średnie dla absolwentów 6 klas gimnazjum, którzy 

po 3-3,5 latach nauki uzyskiwali tytuł technologa1. 

Brak regulacji prawnych, słaba infrastruktura oraz 

odczuwalny niedobór wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, stawiał tę szkołę daleko w tyle na 

tle innych szkół w Polsce, ale też i w Europie.  

Okres dwudziestolecia międzywojennego, to 

okres podejmowania pierwszych prób nauczania 

dzieci upośledzonych umysłowo. Pierwsze od-

działy kształcenia specjalnego powstały 

w 1917/1918 r. Ich organizatorką była dr Michali-

na Stefanowska. Klasy dla dzieci upośledzonych 

umysłowo tworzono w szkołach powszechnych. 

Oprócz klas „specjalnych” powstawały wyspecjali-

zowane ośrodki o charakterze opiekuńczym i edu-

kacyjnym. W II Rzeczypospolitej istniało ich w su-

mie 27, w tym: 13 dla ociemniałych i głuchonie-

mych, 4 dla wątłych i 2 dla kalek i epileptyków. 

Dużą rolę w rozwoju pedagogiki specjalnej ode-

grało utworzenie w 1921 r. Państwowego Instytutu 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod kierow-

nictwem dr Marii Grzegorzewskiej2. 

1 S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Sandomierz 2006, s. 103. 
2 S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Sandomierz 2006, s. 137-140. 
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Warto w tym miejscu przyjrzeć się edukacji 

mniejszości narodowych w Polsce, które stanowiły 

wówczas ponad 30 % ludności. Miały one zapew-

nioną ochronę na podstawie umów międzynaro-

dowych i ustawodawstwa polskiego, 

np.  zw.  mały traktat wersalski” z 28 czerwca 1919 

r., który gwarantował poszanowanie i obronę 

praw mniejszości narodowych zamieszkujących 

Polskę. Jednakże najważniejszym dokumentem 

potwierdzającym ochronę mniejszoci w ustawo-

dawstwie polskim była konstytucja z 17 marca 

1921 roku. Dokumentował ten głosił równość 

wszystkich obywateli wobec prawa, w tym swo-

bodę w zajmowaniu urzędów. Konstytucja nada-

wała również prawo do tworzenia przez mniejszo-

ści narodowe organizacji kulturalnych oraz szkół 

z własnym językiem wykładowym. Ale był to za-

pis trudny do wdrożenia w życie. Szkolnictwo 

rozwijało się nierównomiernie, nie zaspokajając na 

ogół potrzeb i aspiracji oświatowych poszczegól-

nych grup etnicznych. Ponadto narastające antago-

nizmy między Polakami i mniejszościami narodo-

wymi, pogłębiający się „brak lojalności” wobec 

naszego kraju powodował, że ustawodawstwo 

niejednokrotnie przegrywało ze społecznym na-

stawieniem wobec innych grup etnicznych.   

Dokonując oceny dorobku oświatowego 

w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu nie-

podległości warto zacytować wnioski, jakie wysu-

nął S. Mauersberg w opracowaniu „Reformy 

szkolne w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)3: 

 skutecznie przeprowadzono proces poloniza-

cji szkolnictwa, 

 zbudowano podstawy ustroju szkolnego 

w  ałym kraju, 

 ujednolicono i udoskonalono system admini-

stracji szkolnej, 

 wprowadzono powszechny obowiązek szkol-

ny, 

 opracowano nowe programy nauczania dla 

wszystkich typów szkół. 

Ponadto rozbudowano szkolnictwo zawodowe, 

specjalne i zakłady kształcenia nauczycieli, a także 

ustalono zasady organizowania szkolnictwa dla 

mniejszości narodowych. 

 
Reforma jędrzejewiczowska  

Niezadowalający status ekonomiczny kraju, 

spowodowany głębokim kryzysem gospodarczym 

w 1931 roku, nie sprzyjał wdrażaniu reform szkol-

nych tak, jakby tego oczekiwano. Naprzeciw tej 

sytuacji wystąpił ówczesny minister oświaty Ja-

nusz Jędrzejewicz, który zgłosił 20 stycznia 1932 

roku w Sejmie rządowy projekt reformy szkolnic-

twa. Koncepcję tej reformy zawarto w uchwalonej 

przez Sejm dnia 11 marca 1932 roku ustawie 

O ustroju szkolnictwa4. Ustawa zespoliła szkolnic-

two polskie w jedną organiczną całość (oprócz au-

tonomicznego województwa śląskiego). Porządko-

wała sprawy dotyczące ustroju i zadań: przed-

szkoli, szkół powszechnych, średnich i zawodo-

wych. Regulowała także zasadnicze kwestie szkół 

wyższych. Dokonała również przebudowy syste-

mu kształcenia nauczycieli. Dzięki wprowadzo-

nym regulacjom prawnym w każdej gminie i po-

wiecie powoływano komisje oświatowe, które 

nadzorowały całość spraw oświatowych na da-

nym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem rea-

lizacji wydatków budżetowych. Program naucza-

nia szkoły powszechnej rozbito na trzy szczeble, 

którym odpowiadały trzy stopnie organizacyjne. 

Nauka w każdej szkole powszechnej, niezależnie 

od stopnia organizacyjnego, trwała 7 lat. Szkoła 

średnia została skrócona i podzielona na dwa 

szczeble: 4-letnie jednolite gimnazjum z nauką ła-

3 S. Maursberg, Reformy szkolne w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 4, s. 26. 
4 S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Sandomierz 2006, s. 113. 
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ciny, 2-letnie liceum zróżnicowane programowo 

oraz 3-letnie liceum pedagogiczne. Obok gimna-

zjum ogólnokształcącego utworzono gimnazja za-

wodowe. Reforma wprowadzała obowiązek nauki 

do 18 r. życia5. „Nowa, zreformowana szkoła” 

miała pielęgnować oraz rozwijać w uczniach sa-

modzielność, zainteresowania i wartości etyczne. 

Jednakże – tak jak i wcześniejsze reformy – refor-

ma jędrzejewiczowska wnosiła wiele pozytyw-

nych rozwiązań, ale też znajdowała liczną grupę 

krytyków. Otóż niewątpliwym osiągnięciem refor-

my było ujednolicenie ustroju szkolnego oraz uno-

wocześnienie programów nauczania. Odnotowano 

też poprawę wskaźników scholaryzacji, powstały 

nowe budynki szkolne i zmniejszono analfabe-

tyzm. Z drugiej zaś strony zmianom wprowadzo-

nym przez Jędrzejewicza zarzucano brak drożno-

ści systemu, forsowanie wychowania państwowe-

go kosztem narodowego i religijnego, likwidację 

autonomii programowej i organizacyjnej szkolnic-

twa prywatnego.  

 

Specyfika kształcenia nauczycieli w latach 
1919-1939 

O powodzeniu wszelkich zmian związanych 

z reformą szkolnictwa decyduje przede wszystkim 

przygotowanie i zaangażowanie nauczycieli. Dla-

tego też w okresie dwudziestolecia międzywojen-

nego dużą wagę przywiązywano do kształcenia 

i dokształcania tej grupy zawodowej. Spowodowa-

ne było to m.in. znacznym niedoborem wykwalifi-

kowanych nauczycieli. Problem ten pogłębiło 

wprowadzenie w życie dekretu tymczasowego 

Naczelnika Państwa z 18 grudnia 1918 r. o stabili-

zacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszech-

nych, który „nauczycielom stałym” wyznaczał po-

przeczkę kwalifikacyjną w postaci posiadania 

świadectwa ukończenia seminarium pedagogicz-

nego lub świadectwo ukończenia 6 klas szkoły 

średniej ogólnokształcącej i złożenia uzupełniają-

cego egzaminu pedagogicznego lub rosyjskiego 

świadectwa tzw. nauczyciela początkowego i nau-

czyciela domowego.  Wymagania te zmusiły liczną 

grupę nauczycieli nieposiadających wymaganych 

kwalifikacji do podjęcia dalszej nauki lub rezygna-

cji z pracy w szkole. Proces dokształcania kadry 

pedagogicznej trwał wiele lat.  

W okresie II Rzeczypospolitej przyszłych nau-

czycieli dla szkół powszechnych kształcono 

w różnych zakładach: początkowo w pięcioletnich 

seminariach nauczycielskich opartych na 

7-klasowej szkole powszechnej oraz państwowych 

kursach nauczycielskich. Od 1928 r. nauczyciele 

zdobywali kwalifikacje w pedagogiach, a od 1937 

r. w liceach pedagogicznych. Warto, w świetle 

współczesnych wymagań kwalifikacyjnych, przyj-

rzeć się głębiej szkołom przygotowującym do za-

wodu nauczycielskiego. I tak nauka w bezpłatnym 

seminarium pedagogicznym trwała 5 lat. Do semi-

nariów przyjmowane były dziewczęta i chłopcy po 

szkole powszechnej najwyżej zorganizowanej, któ-

rych wiek nie przekroczył 20 lat. Nauka w semina-

rium kończyła się egzaminem nauczycielskim, któ-

rego zdanie uprawniało do objęcia stanowiska 

tymczasowego nauczyciela w szkołach powszech-

nych. Zakres wymagań tej szkoły szczegółowo 

określał program nauczania wydany w 1921 r. 

Obejmował  on przedmioty z grupy matematycz-

no-przyrodniczej, humanistycznej, a także arty-

styczno-technicznej. Ważną rolę w przygotowaniu 

zawodowym nauczycieli odgrywały praktyki pe-

dagogiczne realizowane w szkołach ćwiczeń lub 

szkołach powszechnych. W wyniku reformy 

z 1932 r. szkoły te uległy stopniowej likwidacji. 

Zastąpiono je 3–letnimi liceami pedagogicznymi, 

do których rekrutowano młodzież w wieku ok. 17 

lat i 2-letnimi pedagogiami dla absolwentów lice-

ów ogólnokształcących. Warto zauważyć, że po-

ziom przygotowania zawodowego absolwentów 

liceów pedagogicznych był wyższy niż absolwen-

tów seminariów, jednakże szkoła ta uniemożliwia-

ła podejmowanie studiów akademickich. Prawo 

5 Tamże, s. 114-115. 
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takie posiadali natomiast absolwenci pedagogium. 

Pedagogia były szkołami półwyższymi. Rekruto-

wały młodzież posiadającą maturę gimnazjalną, 

a później licealną. Oceniając pedagogia należy 

podkreślić, że bardzo dobrze wywiązywały się ze 

swych zadań naukowo-dydaktycznych, co miało 

duży wpływ na rozwój szkolnictwa polskiego. Mi-

mo troski rządzących o poziom przygotowania 

zawodowego  nauczycieli, nie udało się zorganizo-

wać w II Rzeczypospolitej pełnych studiów peda-

gogicznych. Następstwem tego stanu był rozwój 

różnych form dokształcania tej grupy zawodowej. 

Najpopularniejszą formą dokształcania nauczycieli 

były Państwowe Kursy Nauczycielskie, przezna-

czone dla kandydatów legitymujących się wy-

kształceniem ogólnym – początkowo w zakresie 

klasy IV, a następnie klasy VI szkoły średniej. Na-

tomiast nauczyciele posiadający już właściwe 

kwalifikacje zawodowe mogli poszerzać je w ra-

mach rocznych Wyższych Kursów Nauczyciel-

skich. Celem tej formy edukacji było pogłębianie 

w i e d z y  p e d a g o g i c z n e j  n a u c z y c i e l i 

i przygotowanie ich do nauczania konkretnych 

grup przedmiotów, np. śpiewu, robót ręcznych, 

wychowania fizycznego. Ci spośród nauczycieli 

szkół powszechnych, którzy bardzo chcieli zdobyć 

wykształcenie wyższe mogli to uczynić w Pań-

stwowym Instytucie Nauczycielskim, gdzie nauka 

trwała 2 lata. Swoją aktywność edukacyjną nau-

czyciele rozwijali także poprzez udział w popular-

nych wakacyjnych kursach nauczycielskich czy też 

działając w ogniskach metodycznych.  

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja na-

uczycieli szkół średnich. Grupa ta musiała posia-

dać dyplom uczelni wyższej, a także zobowiązana 

była do zdania egzaminu państwowego uprawnia-

jącego do nauczania w szkole średniej. Pierwszą 

uczelnią akademicką, w której zorganizowano stu-

dia pedagogiczne była Wolna Wszechnica Polska.  

Dużą rolę w edukacji nauczycieli odegrały też 

wydawnictwa pedagogiczne, np. „Nasza Księgar-

nia” ZNP oraz czasopisma pedagogiczne, wśród 

których wyróżnić można dobrze nam znany „Głos 

Nauczycielski” czy też „Rocznik Pedagogiczny”6. 

Podsumowując kwestię dbałości o poziom 

przygotowania zawodowego nauczycieli w II Rze-

czypospolitej należy uznać, że był to okres wielu 

starań przedstawicieli postępowych grup społecz-

nych o podwyższenie jakości kształcenia. Postacią, 

która w tym zakresie zasługuje na szczególne zain-

teresowanie był Henryk Rowid – wybitny nauczy-

ciel, teoretyk pedagogiki i działacz oświatowy. 

Wśród bogatego dorobku naukowego Rowid był 

inicjatorem powołania do życia miesięcznika 

„Ruch Pedagogiczny”, który zaczął wychodzić 

w styczniu 1912 pod jego redakcją. Na jego łamach 

omawiał dorobek nowoczesnej pedagogiki na Za-

chodzie i popularyzował zdobycze badań psycho-

logicznych, postulował także o podniesienie kultu-

ry pedagogicznej nauczycielstwa ludowego po-

przez tworzenie katedr pedagogiki doświadczal-

nej w Krakowie i Lwowie. Podobną tematykę, 

a także ideę reformy oświaty ludowej, rozwijał 

w tym czasie w „Miesięczniku Pedagogicznym” 

wydawanym w Cieszynie. Jesienią 1912 rozpoczął 

starania o założenie w Krakowie szkoły wyższej 

(Polskiego Instytutu Pedagogicznego). Mentorem 

i częstym współpracownikiem Rowida był Jan 

Władysław Dawid – pedagog, psycholog, inicjator 

psychologii wychowawczej w Polsce.  

 

Edukacja dziewcząt  

Po zakończeniu I wojny światowej kobiety pol-

skie po raz pierwszy w historii stały się pełno-

prawnymi obywatelkami. Przede wszystkim uzy-

skały prawa wyborcze, a wraz z nimi również spo-

łeczną tolerancję dla ambicji edukacyjnych i zdo-

bywania wiedzy. Miała na to wpływ oczywiście 

6 Historia wychowania. Skrypt dla studentów, red. D. Drynda, Warszawa 2006, s. 200-203 
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również zmiana wzorca kobiecego wykształcenia, 

przesunięcie akcentu z celów artystyczno-

towarzyskich na typowo utylitarne aspekty kobie-

cych umiejętności. Okres dwudziestolecia między-

wojennego, to czas kiedy istniała realna potrzeba 

posiadania wykształcenia nie „ozdobnego”, po-

zwalającego umilić czas sobie i innym, ale prak-

tycznego – umożliwiającego podjęcie pracy na 

rzecz ojczyzny i społeczeństwa, pomagającego ra-

dzić sobie w trudnych powojennych warunkach 

gospodarczych i coraz częściej pozwalającego pod-

jąć pracę zawodową. 

Teoretycznie przygotowania do tej powojennej 

pracy u podstaw, do ujednolicenia systemu szkol-

nictwa, podjęło jeszcze w trakcie wojny wiele pen-

sji żeńskich. Jak pisze Józef Miąso: „wiele pensji 

żeńskich uległo przekształceniu w szkoły siedmio- 

i ośmioklasowe, poszerzając zarazem program na-

uczania o język łaciński oraz ujednolicając pro-

gram matematyki i fizyki z programami gimna-

zjów męskich, by w ten sposób przygotować mło-

dzież do egzaminów maturalnych, składanych 

przed specjalnymi komisjami. Otwarcie dla kobiet 

dostępu do studiów w Uniwersytecie Warszaw-

skim było niewątpliwie jedną z najważniejszych 

przyczyn wzrostu atrakcyjności szkoły, umożli-

wiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości”7.  

W praktyce kobiety w dziedzinie edukacji na-

trafiały nadal na poważne problemy, poczynając 

już od najniższych szczebli wykształcenia. Najpil-

niejszą i żmudnie rozwiązywaną kwestią wy-

kształcenia w niepodległej Polsce stało się więc 

wyrównanie szans edukacyjnych. Wprawdzie de-

kret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 

z 7 lutego 1919 r. ustanawiał obowiązkową naukę 

w szkole powszechnej dla wszystkich dzieci 

w wieku od lat 7 do 14 włącznie (co potwierdzały 

zapisy w Konstytucji z 1921 r.), a rozwijała i ujed-

nolicała zasady systemu szkolnictwa reforma ję-

drzejewiczowska z 1932. W praktyce jednakże po 

tym, jak dziewczęta w 14 roku życia kończyły bez-

płatną i obowiązkową szkołę powszechną, napoty-

kały trudności w kontynuowaniu edukacji na 

szczeblach średnim i wyższym. Córki zamożnych 

rodziców były posyłane do drogich szkół prywat-

nych, jednak niewiele osób mogło sobie na to po-

zwolić8. Zresztą nawet pensji dla panien było 

w ówczesnej Polsce zdecydowanie za mało. W ro-

ku 1918 w Warszawie funkcjonowało 81 szkół żeń-

skich prywatnych (płatnych), ale nie było wśród 

nich żadnej państwowej. Dziewczęta z uboższych 

rodzin były więc wykluczone z możliwości zdoby-

cia średniego i wyższego wykształcenia. W roku 

szkolnym 1936/37 było w szkołach żeńskich pań-

stwowych 31,6% uczennic, w szkołach prywatnych 

wraz z samorządowymi 68,4% uczennic. W na-

stępnym roku szkolnym w gimnazjach państwo-

wych uczyło się 30 357 dziewcząt (32,3%) i 63 630 

chłopców (67,7%), zaś w liceach państwowych 

6417 dziewcząt (28,4%) i 16 190 chłopców (71,6%). 

Gdy chodzi o szkoły koedukacyjne pod koniec 

okresu międzywojennego zaznaczyła się pozytyw-

na tendencja wzrostu liczby uczniów i uczennic 

w szkołach państwowych, co należy tłumaczyć 

polityką państwa zmierzającą do przekształcenia 

szkół państwowych męskich lub żeńskich w pla-

cówki koedukacyjne zwłaszcza w tych miejscowo-

ściach, które posiadały tylko jedną szkołę średnią. 

Problem dyskryminacji dziewcząt w edukacji był 

regularnie podnoszony przez środowiska femini-

styczne w dwudziestoleciu międzywojennym. Na 

przykład w 1928 r. na ręce Ministra Wyznań Reli-

gijnych i Oświecenia Publicznego został złożony 

memoriał o stanie szkolnictwa żeńskiego. Memo-

riał sporządzony przez dr Helenę Waniczek, wice-

przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Kobiet 

z Wyższym Wykształceniem został podpisany 

m.in. przez Klub Polityczny Kobiet Postępowych, 

Związek Służby Obywatelskiej Kobiet, Polski 

7 J. Miąso, Kształcenie dziewcząt w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 49-59, w: A. Miłoszewska-Kiełbiewska, Obraz kobiety XX i XXI wieku 
w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania, Warszawa 2015, s. 39.  
8 A. Miłoszewska-Kiełbiewska: Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania, 
Warszawa 2015, s. 40. 
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Związek Zawodowy Nauczycieli Szkół Powszech-

nych, Polski Związek Zawodowy Nauczycieli 

Szkół Średnich, Towarzystwo Nauczycieli Szkół 

Wyższych i Średnich oraz Zrzeszenie Dyrektorów 

Szkół Państwowych9.  

W połowie dwudziestolecia międzywojennego 

szkolnictwo kobiece zaczęło wreszcie podążać za 

realnymi potrzebami narodu  - kobiety zdobywały 

pierwsze zawody, na razie typowo kobiece, nie 

wymagające szczególnych kwalifikacji, doświad-

czeń i wytrzymałości fizycznej. Nadal wykształce-

nie, choćby zawodowe, było często wykorzysty-

wane jedynie przez dziewczęta wywodzące się 

z niższych warstw społecznych. Nic więc dziwne-

go, że największą grupę szkół kobiecych stanowiły 

w okresie międzywojennym żeńskie szkoły zawo-

dowe. Tradycyjny pozostawał zakres umiejętności, 

których w nich nauczano. Szkoły kształciły głów-

nie w specjalnościach: krawieckiej, bieliźniarskiej, 

hafciarskiej, tkackiej, koronkarskiej, czapnictwie, 

modniarskiej, a także w dziedzinie kamaszownic-

twa czy też introligatorstwa10.  

 

A jak przedstawiała się edukacja kobiet na 
poziomie uczelni wyższych?  

Wzrost aspiracji  intelektualnych kobiet w dwu-

dziestoleciu międzywojennym, wywołany m.in. 

przez tajną oświatę, czytelnictwo i samokształce-

nie z czasów zaborów, skutkował dążeniem kobiet 

do równego z prawami mężczyzn dostępu do edu-

kacji na wszystkich jej poziomach. W podzielonej 

przez zaborców Polsce pierwszą instytucją kształ-

cącą na równych prawach kobiety i mężczyzn był 

podziemny Latający Uniwersytet działający 

w Warszawie w latach 1885 – 1905. Uniwersytet 

ukończyło ok. 5 tysięcy kobiet. Wśród najsłynniej-

szych były, znane później z dokonań naukowych 

i pedagogicznych: Maria Skłodowska-Curie, Zofia 

Poznańska-Golińska, Maria Dydyńska, Wanda 

Szczawińska, Zofia Grabska-Kiedroniowa, Julia 

Unszlicht-Bersteinowa i Aniela Szycówna. 

W II Rzeczypospolitej studiowały głównie nau-

czycielki pragnące poszerzyć zakres wiedzy 

i kompetencji pedagogicznych. W tym okresie stu-

dia uniwersyteckie wyraźnie się zdemokratyzowa-

ły. O szansach edukacyjnych w większym stopniu 

zaczęły decydować zdolności, ciekawość intelektu-

alna i samozaparcie, nie zaś płeć, wykonywany 

zawód, pochodzenie społeczne czy cenzus mająt-

kowy. Kobiety na uniwersytetach nie budziły du-

żego zdziwienia, choć zdarzały się sytuacje, jak 

z roku 1925, kiedy to rektor Uniwersytetu War-

szawskiego podczas uroczystej inauguracji roku 

akademickiego publicznie zakwestionował sens 

studiowania przez kobiety, uznając ich studia za 

zbyt duży wysiłek i jednocześnie nadmierny ciężar 

ekonomiczny dla państwa, zważywszy na liczeb-

ność kobiet wykorzystujących w pracy zawodowej 

zdobytą na uczelniach wiedzę. Odsetek studiują-

cych kobiet wzrósł z 23% w pierwszych latach nie-

podległości do 28,5% w 1938/39 r. W 1937/38 r. 

we wszystkich uczelniach wyższych studiowało 

38 018 studentów i wolnych słuchaczy, w tym 

13 602 kobiety. Studiowały one głównie nauki hu-

manistyczne, matematyczno-przyrodnicze, han-

dlowe, medycynę, farmację, dentystykę i rolnic-

two11. 

 

Podsumowanie 

Stawiając pytanie za Stanisławem Mauersber-

giem „Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypo-

spolitej?”, należy spojrzeć na problem szkolnictwa 

i edukacji okresu międzywojennego w Polsce wie-

loaspektowo. Ważne, aby pamiętać, że jakakol-

wiek ocena dokonań oświatowych tego okresu 

9 T. Gumuła, S. Majewski, Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w drugiej rzeczypospolitej -  organizacja i zasięg społecznego 

oddziaływania, w: Rozprawy z dziejów oświaty 36, 111—150, 1994, s. 124. 

10 A. Miłoszewska-Kiełbiewska, Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania, 
Warszawa 2015, s. 45. 
11 Tamże, s. 45. 



 

 

STR. 10 DOSKONALENIE OTWARTE 

musi uwzględniać sytuację polityczną, ekonomicz-

ną i społeczną Polski okresu dwudziestolecia mię-

dzywojennego, tj. chwiejność rządów, rozdrobnie-

nie polityczne sejmu, liczne strajki, nasilające się 

demonstracje oraz słabość gospodarki. 

Bez wątpienia szkoła służyła społeczeństwu. 

Otóż wielką rzeczą była polonizacja społeczeństwa 

oraz wprowadzenie powszechnego obowiązku 

szkolnego i ujednolicenie systemu szkolnego. 

Wpłynęło to na wzrost scholaryzacji i zmniejszenie 

analfabetyzmu. Wprawdzie nie do końca rozwią-

zano np. problem równego dostępu do edukacji 

dzieci wiejskich pochodzących z ubogich rodzin 

czy też dziewcząt, których ambicją była edukacja 

na poziomie szkoły średniej czy też wyższej. W II 

Rzeczypospolitej podjęto również wiele prób za-

spokojenia potrzeb edukacyjnych mniejszości na-

rodowych. Choć problem do końca nie został roz-

wiązany, to mniejszości etniczne miały prawo za-

kładania własnych szkół prywatnych, uczniowie 

mogli też pobierać naukę w polskich szkołach na 

równych zasadach.  

Szkoła w II Rzeczypospolitej służyła budowa-

niu tożsamości narodowej oraz rozbudzała patrio-

tyzm i miłość do ojczyzny. Dominujące ideały wy-

chowawcze, tj. wychowanie narodowe 

i państwowe, które wyrosły na gruncie ponad wie-

kowej niewoli i potrzeby odbudowania wspólnoty 

narodowej, dążyły do ukształtowania obywatela 

świadomego swych praw, oddanego pracy na 

rzecz ojczyzny, gotowego ponieść za nią najwyż-

szą cenę. Wielka praca wychowawcza, jakiej pod-

jęli się nauczyciele i działacze oświatowi tamtych 

czasów, zaowocowała wspaniałą postawą narodu 

polskiego w okresie II wojny światowej.  

Szkoła dwudziestolecia międzywojennego za-

chwycić może współczesnych dydaktyków swym 

programem, którego integralną częścią była dba-

łość o wysoki rozwój moralny, społeczny, intelek-

tualny, fizyczny i duchowy młodego człowieka. 

Ówczesna szkoła pozostawała w opozycji do idei 

herbertowskiej szkoły tradycyjnej. Dzięki polskim 

popularyzatorom idei nowego wychowania, tj. np. 

H. Rowid, B. Nawroczyński, M. Grzegorzewska, 

H. Radlińska,  możliwe było wprowadzenie do 

skostniałego systemu nauczania niezwykłych, jak 

na tamte czasy, rozwiązań organizacyjno-

metodycznych. Ruch nowatorski propagował edu-

kację opartą na doświadczeniu i aktywnym pozna-

waniu rzeczywistości przez uczniów. Popularne 

stały się hasła „szkoła pracy”, „szkoła ćwiczeń” 

czy „plan daltoński”. Place zabaw adoptowane 

były na organizację „ogródków jordanowskich”. 

Te i wiele innych przykładów nowatorskich dzia-

łań pedagogicznych daje prawo twierdzić, że szko-

ła w II Rzeczypospolitej przeżywała swój renesans 

i to renesans budowany na najlepszych wzorcach 

dydaktyczno-wychowawczych szkół zachodnich. 

Oczywiście szkoły, których program i organizacja 

osadzone były w nurcie progresywizmu, stanowi-

ły tylko pewien odsetek wszystkich szkół w Pol-

sce. Sytuacja ta wpływała niekorzystnie na pogłę-

biającą się dysproporcję między szkołami i pla-

cówkami oświatowymi, tym samym budowała 

jeszcze większą dysproporcję w dostępie do edu-

kacji różnych środowisk społecznych.  

W okresie międzywojennym dokonano próby 

zdefiniowania kwalifikacji nauczycielskich po-

przez określenie poziomów wykształcenia tej gru-

py zawodowej. Jednakże nie udało się zorganizo-

wać w tym okresie pełnych studiów pedagogicz-

nych. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż rozwijał 

się ruch nauczycielski, działały liczne związki 

i stowarzyszenia nauczycielskie, wśród nich naj-

większy, działający po dziś dzień,  Związek Nau-

czycielstwa Polskiego. Natomiast ograniczono roz-

wój szkolnictwa wyższego poprzez ograniczenie 

ich autonomii.  

Podobnych przykładów pozytywnych i nega-

tywnych przedsięwzięć, jakie podjęto w Polsce 

w latach 1919-1939 na rzecz odbudowy szkolnic-

twa polskiego, tym samym odbudowy tożsamości 

narodowej, można mnożyć więcej. Dla elit rządzą-

cych i środowisk oświatowych był to naprawdę 

bardzo trudny i dynamicznie zmieniający się 

okres.  Trudno dziś ocenić, czy można było lepiej 
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SCENARIUSZE LEKCJI 
DZIEDZICTWO NIEPODLEGŁOŚCI INSPIRACJĄ TWÓRCZĄ DLA NAUCZYCIELI 

Dzieci składające życzenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu. 6 czerwca 1936 r. Źródło: Koncern Ilu-
strowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. 
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L ekcja pomyślana jest jako dodatkowe uzupeł-
nienie wiedzy na temat odzyskania niepodle-

głości przez Polskę. Scenariusz przeznaczony jest 
dla uczniów liceum i technikum; może być potrak-
towany jako urozmaicenie programu i rozszerze-
nie wiadomości zakładanych w programie naucza-
nia, a także jako podsumowanie i utrwalenie do-
tychczas zdobytej wiedzy i umiejętności. 

 

Do jej realizacji nie są potrzebne żadne środki mul-
timedialne; uczniowie będą korzystać z materia-
łów i pomocy przygotowanych przez nauczyciela. 
Zatem lekcja może sie odbyć w dowolnej sali lek-
cyjnej, nawet takiej, która nie jest dostosowana do 
zajęć z historii. 

 

Podczas lekcji: 

 uczniowie utrwalają informacje na temat 
udziału Polaków w I wojnie światowej, po-
staci Józefa Piłsudskiego oraz pierwszych 
miesięcy Niepodległej (tj. do uchwalenia Ma-
łej Konstytucji w dn. 20.02.1919r.) 

 na podstawie otrzymanych na ostatniej lekcji 
(poprzedzającej bieżącą) informacji potrafią 
formułować wnioski, wybierać informacje 
kluczowe; 

 poznają i utrwalają wiedzę nt. odradzania się 
państwa polskiego w kontekście ówczesnej 
sytuacji geopolitycznej Europy i świata; 

 uczniowie będą pracowali w grupach i ćwi-
czyli swoje umiejętności interpersonalne; 

 forma zajęć będzie wymagała od uczniów 
zapamiętywania informacji, więc młodzież 
będzie ćwiczyła umiejętności związane ze 
skupianiem uwagi; 

 forma zajęć będzie wywoływała emocje ze 

względu na nieprzewidywalność zdarzeń, 
więc młodzież będzie ćwiczyła umiejętności 
panowania nad nimi, a dalej: prawidłowego 
reagowania na odnoszone ewentualne po-
rażki, jak też sukcesy. 

 

Czynności wstępne/wprowadzenie (ok. 4 min) 

Nauczyciel sprawdza obecność, zapisuje temat na 
tablicy, a następnie w dzienniku; przypomina o 
zadanym podczas ostatniej lekcji zadaniu do przy-
gotowania na bieżącą lekcję (tj. zapoznanie się z 
treścią rozdanych wszystkim uczniom materia-
łów), a następnie sprawdza stopień przygotowania 
uczniów do lekcji (czy wszyscy zapoznali się mate-
riałami—załącznik 1). 

 

Lekcja właściwa  

1. Nauczyciel wyjaśnia uczniom na czym będzie 
polegało zadanie; lekcja będzie miała formę gry 
planszowej (załącznik 2a i 2b – projekt planszy 
do gry i jej opis); uczniowie – podzieleni przez 
nauczyciela na grupy – będą odpowiadali na 
pytania nauczyciela (załącznik 3 – lista pytań 
przygotowana na podstawie rozdanych mate-
riałów) zgodnie liczbą oczek wyrzuconą kostką 
oraz miejscem, które będzie zajmował pionek 
danej grupy w danym momencie na planszy; 
Nauczyciel informuje uczniów, że na planszy 
znajduje się kilka pól "pułapek" (np. cofnięcie o 
trzy pola, powrót na start, utrata kolejki). Ucz-
niowie podczas zabawy edukacyjnej nie będą 
mogli korzystać z materiałów, ani żadnych in-
nych pomocy, ale będą mogli konsultować od-
powiedź w ramach grupy. Zespół, który jako 
pierwszy dotrze do Mety otrzyma ocenę bardzo 
dobry. Ocenę bardzo dobry otrzyma również 
zespół, który udzieli najmniej błędnych odpo-
wiedzi. (ok. 3 min.) 

POLSKI DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII 
W LICEUM LUB TECHNIKUM. 

mgr Agnieszka Borysewicz-Filipek 

Klasa I LO i T lub każda LO. Lekcja do przeprowadzenia w ramach Święta Odzyskania Niepodległości około termi-
nu Rocznicy, tj. 11 listopada 2018 roku). 
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2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (min. trzy 
zespoły, max. sześć – w zależności od liczebno-
ści klasy) wg metody odliczania od jeden do np. 
pięć. Następnie uczniowie dobierają się w gru-
py zgodnie z przeprowadzonym podziałem i 
siadają wokół rozłożonej na podłodze planszy 
do gry (przygotowana wg projektu Załącznik 2) 
(ok. 3 min.) 

3. Gra (ok.35 min.) 

 

Podsumowanie (ok.4 min.) 

Nauczyciel uświadamia uczniom jak ważna była 
walka Polaków o odzyskanie niepodległości oraz z 

jakimi trudnościami borykano się w odradzającej 
się Rzeczpospolitej. Zwraca też uwagę na sam 
przebieg gry – wskazuje na pozytywne i negatyw-
ne postawy uczniów podczas jej przebiegu. Wpi-
suje oceny. Zapisuje na tablicy zadanie domowe. 

 

Zadanie domowe 

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Czym jest dla 
mnie dzień 11 listopada? 

ZAŁĄCZNIK 1. MATERIAŁY DLA UCZNIA 

Przedruk lub ksero stron z podręcznika WSiP, Jerzy Kochanowski, Przemysław Matusik, Człowiek i hi-
storia, cz. 4, czasy nowe i najnowsze (XIX i XX wiek), 2004 poniższych rozdziałów: 

 Początek II Rzeczpospolitej – wielkie nadzieje (s. 343) 

 Sprawa polska w latach 1914 – 1918 (ss. 432 – 435) 

ZAŁĄCZNIK 2 A. PLANSZA DO GRY. 

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 



 

 

OPIS PLANSZY DO GRY (ZAŁĄCZNIK 2 B) 

Plansza przygotowana na grubej tkaninie lub nieprzezroczystej folii lub innym tego typu materiale o wy-
miarach ok. 1M x 0,7M. Pola na planszy namalowane trwałymi farbami (np. olejnymi wykorzystywanymi 
w twórczości artystycznej); ponadto klasyczna kostka do gry oraz pionki (różnokolorowe np. nakrętki od 
butelek po napojach). 

Zaletą tak przygotowanej planszy jest to, że może być wielokrotnie wykorzystywana przy realizacji róż-
nych zagadnień; gra planszowa to jedna z atrakcyjniejszych dla młodzieży, a przy tym skuteczna forma 
podsumowywania i utrwalania wiadomości. 

PYTANIA DO GRY PT. POLSKI DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI (ZAŁĄCZNIK 3) 

1. Podaj datę rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego? 

2. Członkiem jakiej partii był Józef Piłsudski? 

3. Jak nazywała się założona w 1914 roku podziemna organizacja zbrojna założona przez Józefa Pił-
sudskiego? 

4. Tracisz kolejkę. 

5. W którym roku został internowany Józef Piłsudski? 

6. Dowództwu którego państwa podporządkowane były Legiony Polskie? 

7. Przeskakujesz na oczko 18. 

8. Jak nazywał się ośrodek władzy uformowany w czasie Wielkiej Wojny w Lublinie? 

9. Który z polskich polityków reprezentował orientację prorosyjską? 

10. Kto dowodził formowaną we Francji armią polską? 

11. Wracasz na oczko 4. 

12. Jak nazywał się walczący w Wielkiej Wojnie oddział strzelców Piłsudskiego? 

13. W którym roku został wydany Akt 5 Listopada? 

14. Jaką funkcję w państwie polskim powałono na mocy dekretu z 22 listopada 1918 roku? 

15. Wracasz na oczko 8. 

16. W jakim niemieckim mieście więziono Józefa Piłsudskiego? 

17. Jak się nazywał powołany w 1917 roku przez okupantów niemieckich i austriackich organ, mający 
sprawować władzę Polsce? 

18. Na terenie jakiego kraju działał Komitet Narodowy Polski? 

19. Ponownie rzucasz kostką. 

20. Którego z polskich polityków nazywano mężem opatrznościowym? 

21. W którym roku Rosja ogłosiła prawo (ograniczone) Polski do samostanowienia? 

22. W którym roku USA, Wielka Brytania i Włochy uznały niepodległość Polski? 

23. Jaką ziemię utracili Polacy w lutym 1918 roku na mocy porozumienia państw centralnych z Ukraiń-
ską Republiką Ludową? 

24. Przeskakujesz na oczko 30. 
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25. Jak nazywał się ośrodek władzy powołany w 1918 roku w Krakowie? 

26. Wracasz na oczko 13. 

27. Jak nazywał się polski oddział utworzony w 1914 roku u boku armii rosyjskiej? 

28. Przeskakujesz na oczko 37. 

29. Na terenie jakiego państwa przebywał od 1915 roku Roman Dmowski? 

30. Co wydarzyło się w dniu 26 stycznia 1919 roku? 

31. Żołnierze, których Brygad Legionów odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austrii i 
Niemiec? 

32. Wracasz na oczko 21. 

33. W którym punkcie orędzia prezydenta USA W. Wilsona z 1918 roku była mowa o utworzeniu nie-
podległego państwa polskiego? 

34. Jak nazywał się dokument, który uchwalono w dniu 20 lutego 1919 roku? 

35. Wracasz na oczko 29. 

36. Kto został pierwszym premierem w odradzającej się Polsce? 

37. Podaj datę przybycia Piłsudskiego na ziemie polskie po zwolnieniu z więzienia. 

38. Jak nazywano żołnierza 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich? 

39. Tracisz kolejkę. 

40. Jak nazywała się funkcja, którą pełnił Piłsudski jako dowódca brygad Legionów Polskich? 
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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO POŚWIĘCONEJ SETNEJ ROCZNI-
CY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 

Beata Anna Dziemidowicz 

Temat zajęć: W walizce  patrioty. 

Przedmiot: język polski 

Klasa: IV 

Czas trwania: 45 minut 

 

Cele ogólne lekcji: 

 upamiętnienie wydarzeń i osób związanych z 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 

 rozbudzanie umiłowania Ojczyzny oraz „małej 
Ojczyzny”, 

 kształtowanie postaw patriotyzmu, patriotyzmu 
lokalnego, zapoznanie z wybranymi faktami z 
historii Polski. 

 

Cele operacyjne lekcji. Uczeń: 

 potrafi wymienić wybrane fakty z historii Polski, 

 wie, dlaczego 11listopada obchodzone jest Święto 
Niepodległości, 

 zna symbole narodowe, 

 wyjaśnia, jak rozumie pojęcia: patriota, patrio-
tyzm, niepodległość, 

 rozróżnia części mowy, 

 stosuje znane zasady ortografii – pisownia małą 
i wielką literą, 

 nazywa uczucia i emocje towarzyszące odbywa-
niu podroży, 

 redaguje zaproszenie, 

 przywołuje różne „przedmioty” (np. smak, 
kwiat, obyczaj, cytat), które chciałby zabrać z 
Polski na obczyznę, 

 wyraża osobisty stosunek do kraju, tworząc per-
sonę Ojczyzny. 

 

Aktywizujące metody pracy: 

 myślenie dywergencyjne, 

 dyskusja/rozmowa kierowana, opowiadanie, 

 praca we współpracy, 

 ćwiczenia redakcyjne, 

 twórcze uzupełnianie karty pracy, 

 metoda ekspresji i impresji, 

 metoda definiowania pojęć, tworzenie profilu 
Persony Ojczyzny. 

 

Formy: 

 indywidualna, 

 grupowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

 „magiczna szkatułka” z karteczkami do wyloso-
wania w celu podziału na grupy (Załącznik nr 
1), 

 projektor multimedialny z dostępem do Interne-
tu, 

 historyczna mapa Polski z czasów rozbiorów 
(Załącznik nr 2), 

 ilustracja przedstawiająca Marszałka Józefa Pił-
sudskiego (Załącznik nr 3), 

 ilustracja przedstawiająca Grób Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie (Załącznik nr 4), 

 Karta z paszportu (Załącznik nr 5), 

 ilustracje warmińskich strojów ludowych 
(damskich i męskich) (Załącznik nr 6), 

 Lista przedmiotów do walizki patrioty (załącznik 
nr 7), 

 Kwestionariusz  do „oswojenia”  persony Ojczy-
zny (Załącznik nr 8), 

 stara walizka, 

 arkusze papiery, kartony lub duży brystol, ma-
zaki, markery w rożnych kolorach. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 

I. CZYNNOŚCI WSTĘPNE  

1. Przed wejściem do sali lekcyjnej podział na 
grupy: z „magicznej szkatułki” uczniowie 
losują karteczki z wyrazami, które zadecydu-
ją o przynależności do grupy1. 

2. Powitanie uczniów. 

3. Sprawdzenie listy obecności. 

4. Podanie celów lekcji oraz „nacobezu”. 

5. Ćwiczenie myślenia dywergencyjnego2. 

6. Nauczyciel podaje początek zdania, a chętni 
uczniowie podają propozycje swoich rozwią-
zań: Co by było gdyby… ludzie nie podróżowali? 

 

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA  

Wprowadzenie do tematu. 

1. Opowiadanie nauczyciela o rozbiorach Pol-
ski oraz o życiu Polaków pod zaborami. Pol-
ska zniknęła z mapy Europy i świata, gdy 
Rosja, Prusy i Austria dokonały III rozbioru 
Polski. Prowadzący wyjaśnia terminy: rusy-
fikacja i germanizacja3. Nauczyciel wyjaśnia 
uczniom, dlaczego 11 listopada jest jedną z 
najważniejszych dat w kalendarzu każdego 
Polaka. 11 listopada to Narodowe Święto 
Niepodległości Polski. Obchodzone jest dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 
Naród Polski niepodległości w 1918 roku, po 
123 latach niewoli w wyniku rozbiorów do-
konanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Pol-
ska po 123 latach zaborów odzyskała wol-
ność i ponownie pojawiła się na mapie Euro-
py. Był to czas, kiedy władzę w Polsce prze-
jął działacz niepodległościowy, Józef Piłsud-
ski, który został Naczelnym Dowódcą Wojsk 
Polskich oraz Naczelnikiem Państwa. Po-
wstał wtedy Druga Rzeczpospolita. W tym 
roku przypada setna rocznica odzyskania 
niepodległości. Główne obchody,                       

z udziałem najwyższych władz państwo-
wych, odbywają się w Warszawie na Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza4. 

2. Nauczyciel prosi, by uczniowie wyobrazili 
sobie, że muszą opuścić swój kraj. Informuje 
uczniów, że trafią do Biura Paszportowego 
(może informować o tym napis umieszczony 
na biurku nauczyciela, do którego dzieci bę-
dą podchodziły po karty pracy – Załącznik 
nr 5). Tu otrzymają paszporty, dzięki którym 
będą mogły wyruszyć w podróż. Należy je 
jednak prawidłowo wypełnić (praktycznie 
zastosować reguły ortograficzne) i przykleić 
„zdjęcie” (autoportret w regionalnym stroju 
ludowym dzieci mogły wykonać w domu, 
na lekcji plastyki lub w czasie godziny wy-
chowawczej – Załącznik nr 6). 

3. Nauczyciel wprowadza dzieci do ćwiczenia 
„Przygotowania do podróży”. Nauczyciel 
prosi, by uczniowie wyobrazili sobie, że 
otrzymują np. od przyjaciela, znajomego, 
dalekiego krewnego zaproszenie do innego 
kraju i będą musiały wyruszyć w daleką po-
dróż. Nie będzie ich długo w ojczyźnie, dla-
tego wykonają listę przedmiotów, które pra-
gnęliby zabrać ze sobą , by przypominały im 
o Polsce (Załącznik nr 7). Prezentacja list 
otwiera rozmowę o wartościach 
„przedmiotów”, o ich roli w życiu, związku 
z „widzeniem” rodzinnego kraju i emocjach 
towarzyszących wybieraniu się w daleką po-
dróż (oddalenie od rodzinnego domu, poże-
gnanie z bliskimi, wspomnienia). Po prezen-
tacji dzieci wkładają swoje listy do wyekspo-
nowanej na pierwszej ławce starej walizki. 

4. Praca w grupach. Nauczyciel wprowadza 
uczniów do ćwiczenia redakcyjnego Zapro-
szenie na „Wystawę o moim kraju”. Ucznio-
wie powrócili wreszcie z odległego od Polski 
państwa i to teraz oni będą gościli swojego 
znajomego, przyjaciela czy dalekiego krew-
nego. Chcą przybliżyć mu swój kraj i zapro-
sić na wystawę o Polsce. Zadaniem uczniów 

1 Podział wg części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki, które mogą kojarzyć się z Polską. 
2 Myślenie  rozbieżne, o strukturze rozłącznej; gdy istnieje wiele poprawnych rozwiązań, względnie – wiele różnych sposobów 
działania – dróg prowadzących do rozwiązania problemu. Treść ćwiczenia wiąże się tematycznie z podróżowaniem. 
3 Prezentacja na tablicy multimedialnej historycznej mapy Polski z czasów rozbiorów Polski (Załącznik nr 2). 
4 Opowieść nauczyciela jest wzbogacona pokazem ilustracji na tablicy multimedialnej bezpośrednio z Internetu (Załącznik nr 3 
oraz Załącznik nr 4). 
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jest zredagowanie zaproszenia na to wyda-
rzenie, w którym ujęte będą również główne 
punkty programu, atrakcje organizowanego 
przedsięwzięcia. Nauczyciel przypomina, by 
uczniowie pamiętali o wszystkich elemen-
tach zaproszenia. Prezentacja efektów pracy 
poszczególnych zespołów. 

5. Praca w grupach. Nauczyciel wprowadza 
uczniów do ćwiczenia „Autoportret patrio-
ty”5. Jedną z atrakcji „Wystawy o moim kra-
ju” są autoportrety patriotów. Na dużych 
brystolach, kartonach dzieci odrysowały 
kontur jednego z członków grupy. W kontu-
ry, w poszczególne części ciała uczniowie 
wpisali następujące hasła: 

 MOJA GŁOWA… 

 MOJE OCZY… 

 MOJE USZY… 

 MOJE DŁONIE… 

 MOJE SERCE… 

 MOJE STOPY… 

 

Innym kolorem mazaka dzieci zapiszą dwa, 
trzy czasowniki, które nazywają czynności 
odpowiednich części ciała. 

 MOJA GŁOWA… myśli, marzy, wspo-
mina… 

 MOJE OCZY… widzą, oglądają, płaczą 
za… 

 MOJE USZY… nadsłuchują, słuchają… 

 MOJE DŁONIE… dotykają, trzymają, 
podaja, biorą… 

 MOJE SERCE… czuje, bije, wyrywa się 
do, kocha… 

 MOJE STOPY… chodzą, zmierzają, kro-
czą, wędrują… 

 

Kolejnym etapem pracy grupy jest dopełnie-
nie powstałych sformułowań, które wyrażą 
osobisty, emocjonalny stosunek dziecka do 

Ojczyzny. 

Poszczególne grupy omawiają powstałe au-
toportrety. 

 

6. Wyjaśnienie pojęć: patriotyzm, niepodle-
głość. Przypomnienie symboli narodowych. 
Czy w dzisiejszych czasach można być pa-
triotą? – próba zdefiniowania pojęć przez 
dzieci, krótka dyskusja/rozmowa kierowa-
na: 

PATRIOTYZM to postawa szacunku, umiłowania i 
oddania własnej ojczyźnie, chęć ponoszenia za nią 
ofiar; pełna gotowość do jej obrony. Patriotyzm to 
także umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tra-
dycji, kultury czy języka. 

NIEPODLEGŁOŚĆ to niezależność państwa, ina-
czej suwerenność, niezawisłość, wolność.  

 

III. CZYNNOŚCI KOŃCOWE  

1. Tworzenie profilu PERSONY OJCZYZNY6 
(Załącznik nr 8). Dzieci mogą tworzyć w ze-
spole profil PERSONY OJCZYZNY i wspól-
nie ją przedstawić. Jeżeli nauczyciel chce, by  
były to „osobisty obraz” Ojczyzny, dzieci 
pracują indywidualnie i w myśl zasady do-
browolności profil przedstawiają ochotnicy. 

2. Podsumowanie lekcji. 

 

INSPRACJE 

1. Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom. 
Lekcja języka polskiego w szkole podstawo-
wej i gimnazjum, Wydawnictwo Klanza, 
2001. 

2. Wychowanie w perspektywie personali-
stycznej, http://
www.persona.olsztyn.opoka.org.pl/
index.php?page=ref_psych/ref_psych3, 
(dostęp: 8. 04. 2018r.). 

3. Tworzenie person, http://
uxbite.com/2010/08/tworzenie-person/,                            
(dostęp: 7. 04. 2018 r.). 

5 Powstałe autoportrety mogą być wykorzystane jako dekoracja do spotkań w klasie czy uroczystości szkolnej z okazji obcho-
dów stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stanowią jednocześnie swoistą informację zwrotną nt. odbioru 
lekcji przez uczniów. 
6 Ćwiczenie jest wykonywane jest czas lekcyjny na to pozwoli. 
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Rzeczowniki: 

 Bałtyk 

 Tatry 

 Warszawa 

 bocian 

 mazurek 

 Wisła 

 orzeł 

 maki 

 flaga 

 pola 

 

Czasowniki : 

  podróżuję 

  śpiewali 

  zwiedzam 

  cieszyły się 

  tęskniłabym 

  skomponował 

  pracowała 

  opowiadali 

  miłuję 

  szanujemy 

 

Przymiotniki: 

 piękna 

  złote 

  melancholijny 

  oddane 

  wierni 

  szumiące 

  barwne 

  rodzinna 

  własna 

  kwitnący 

 

Przysłówki: 

 daleko 

  dawno 

  bardzo 

  mocno 

  jutro 

  boso 

  pięknie 

  szybko 

  zawsze 

  nigdy 

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Historyczna mapa Polski z czasów rozbiorów, http://prawy.pl/7300-24-pazdziernika-1795-iii-rozbior-
polski/  

 

7 Nauczyciel dostosowuje liczbę poszczególnych części mowy do liczebności klasy. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Karteczki do wylosowania z „magicznej szkatułki” w celu podziału na grupy (przykładowe rzeczowniki, 
czasowniki, przymiotniki i przysłówki7). 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Marszałek Józef Piłsudski, https://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/10/28/miasto-imienia-jozefa-
pilsudskiego-w-palestynie/ 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, http://otowarszawa.pl/zabytki/grob-nieznanego-zolnierza  

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

Karta z paszportu.  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

Ilustracje warmińskiego stroju ludowego do stworzenia collage'u autoportretu do Karty z paszportu, 
http://www.kochamywarmie.pl/2008/03/strj-warmiski.html  

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 

Lista „przedmiotów”, które zabiorę ze sobą w daleką podróż: 

 

………………………………………………………………. – przedmiot 

………………………………………………………………. – dźwięk / utwór / pieśń 

………………………………………………………………. – zapach 

………………………………………………………………. – smak / przepis na… 

………………………………………………………………. – fotgrafia 

Miejsce na zdjęcie w stroju ludo-
wym – collage autoportretu z war-

mińskim strojem ludowym. 

Imiona:  

Nazwisko:   

Kraj, w którym mieszkasz:   

Narodowość:   

Obywatelstwo:   

Nazwa miejscowości, w której 
mieszkasz: 

 

Nazwa regionu geograficznego, 
w którym leży twoja miejscowość: 

 

Pełna nazwa województwa:  
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………………………………………………………………. – książka 

………………………………………………………………. – wiersz / cytat z wiersza 

………………………………………………………………. – obraz 

………………………………………………………………. – wspomnienie 

………………………………………………………………. – kwiat 

………………………………………………………………. – zwierzę 

………………………………………………………………. – ptak 

………………………………………………………………. – obyczaj / tradycja 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

Kwestionariusz  do „oswojenia”  persony Ojczyzny. 

1. Odpowiedz kim dla Ciebie jest Ojczyzna? 

2. Czy to jest kobieta czy mężczyzna?  

3. W jakim jest wieku? 

4. Skąd pochodzi: z miasta, z prowincji, z daleka, z bliska? 

5. Jest wysoka czy niska? 

6. Jest szczupła czy krępa? 

7. Jak jest ubrana: wiosennie,  letnio, jesiennie, zimowo? 

8. Gdzie pracuje? Czym się zajmuje? 

9. Jaka jest: domatorka, podróżniczka, spokojna, hałaśliwa, smutna, wesoła? 

10. Co czyta? 

11. Co ogląda? 

12. Czym się interesuje? 

13. Chciałbyś się z Nią zaprzyjaźnić? 

14. Czy jest dla Ciebie ważna? Dlaczego? 
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Część wstępna  

Powitanie. Przedstawienie tematu lekcji.  

N: Dzień dobry. Dziś nauczymy się piosenki pt. 
„Jesteśmy Polką i Polakiem”. Powiedzcie mi, czy wy 
jesteście Polakami? 

Dz: …. 

N: A kto to jest Polak, Polka? 

Dz: Ktoś kto mieszka na terenie Polski, ktoś, kto się uro-
dził w Polsce, ktoś, kto ma obywatelstwo polskie…itp. 

N: Czy wiecie, że kiedyś Polski nie było na mapie Świa-
ta? Trzy wielkie mocarstwa rozgrabiły nasz kraj. Nie 
pozwalały używać polskiego języka, podtrzymywać pol-
skich tradycji. Na szczęście Polacy bardzo kochali swoją 
Ojczyznę i po ponad stu latach niewoli odzyskaliśmy 
niepodległość. Wielu z Polaków zginęło walcząc o wol-
ność. My dziś nie musimy walczyć. Ale powinniśmy 

pamiętać o tym, kim jesteśmy i dbać o nasz kraj. Może-
my być dumni, że jesteśmy Polakami. 

 

Część główna 

N: Na początek przygotowałam dla Was puzzle. Po-
dzielcie się na trzyosobowe grupy i usiądźcie ma dywa-
nie(można zastosować któryś ze sposobów podziału na 
grupy, np. rozdać kredki w 3 kolorach. W każdej grupie 
muszą znaleźć się te trzy kolory.) 

Nauczyciel rozdaje każdej grupie kopertę z puz-
zlami, kolorową kartkę formatu A3 i klej.   

Ułóżcie teraz puzzle, które macie w kopertach i naklejcie 
je na kolorowe kartki. 

Dz: Układają, spontanicznie oglądają, czytają ma-
pę.  

N: Widzę, że już skończyliście. Powiedzcie mi, jaki kraj 

„JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM” – NAUKA PIOSENKI, POZNANIE MIEJSC 
ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ HISTORIĄ I KULTURĄ. 

Anna Budzińska 

Motto scenariusza: To miłość Polaków do Ojczyzny sprawiła, że odzyskaliśmy WOLNOŚĆ! 

Temat: „Jesteśmy Polką i Polakiem” – nauka piosenki, 
poznanie miejsc związanych z polską historią i kulturą. 
Edukacja muzyczna, polonistyczna i środowiskowa. 
Klasa II. 

Cele zajęć 

Cele ogólne: 

 nauka piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

 poznanie miejsc związanych z polską historią i 
kulturą 

Cele szczegółowe. Dziecko: 

 śpiewa w grupie pierwszą zwrotkę i refren pio-
senki, 

 tańczy pląs do piosenki, 

 prawidłowo układa puzzle przedstawiające mapę 
Polski, 

 wskazuje na ułożonej mapie miejsca, o których 

jest mowa w piosence, 

 nakleja na mapę obrazki przedstawiające charak-
terystyczne cechy opisanych w piosence miejsc, 

 kształtuje swoją przynależność narodową. 

 

Metody: rozmowa dydaktyczna, pogadanka, ćwiczenia 
praktyczne, słuchanie muzyki, śpiew. 

 

Formy: praca w grupach, ruch przy muzyce, śpiew gru-
powy, analiza tekstu piosenki. 

 

Środki: komputer, projektor, ekran, teledysk i akompa-
niament do piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”, puz-
zle z mapy Polski dla każdej grupy wydrukowane w 
formacie A2, obrazki przedstawiające charakterystyczne 
miejsca omawiane w piosence. 
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jest przedstawiony na tej mapie? Przeczytajcie nazwy 
miast, które się tam znajdują. Jak nazywa się rzeka, któ-
ra przepływa przez środek Polski? Posłuchajcie teraz i 
obejrzyjcie teledysk do piosenki, której za chwilę będzie-
my się uczyć. Słuchajcie uważnie! 

 

Odtworzenie teledysku. 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty ,i ty 
 
Pierwsze jest Zakopane 
Miejsce wspaniałe 
Gdzie góry i górale są 
Kraków to miasto stare 
W nim piękny Wawel 
Obok Wawelu mieszkał smok 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 
 
Teraz to już Warszawa 
To ważna sprawa 
Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
I wiele innych, pięknych miejsc 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem... 
 
Toruń z daleka pachnie 
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdańsku 
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem... 
 

Omówienie piosenki. 

N: Jaki nastrój ma ta piosenka? O czym opowiada? Któ-
re miejsca z mapy pojawiły się też w tekście piosenki? 

Nauczyciel rozdaje uczniom koperty z elementami 
charakterystycznymi dla opisanych w piosence 
miejsc. 

N: W kopertach macie elementy, które pasują do miejsc 
z piosenki. Posłuchajcie piosenki jeszcze raz i przyklejcie 
te elementy w odpowiednich miejscach.  

Prace grup zawieszamy na tablicy. 

N: Brawo. A teraz wstańcie. Proponuję trochę się poru-

szać. Kilka podskoków jak małe piłeczki. Skłony na boki i 
dwa do przodu. I przeciągamy się jak koty. Ćwiczenia 
oddechowe: Teraz nabieramy dużo powietrza nosem i 
dmuchamy jak najdłużej (powtarzamy 5 razy). 

A teraz pośpiewamy: (ćwiczenia emisyjne) na kolej-
nych stopniach gamy uczniowie śpiewają sylaby: na 
dźwięku do, w rytmie ćwierćnutowym ma, me, mi, mo, 
mu.. i tak na kolejnych stopniach gamy do „do” dwu-
kreślnego i z powrotem do „do” jednokreślnego. 

N: Teraz uczymy się piosenki. Ja śpiewam fragment, a 
wy powtarzacie (nauka piosenki metodą ze słuchu). Po 
nauczeniu refrenu i pierwszej zwrotki proponujemy 
śpiew z akompaniamentem.  

 

Część końcowa 

N: Pięknie zaśpiewaliście piosenkę. Widzę, że się wam 
podobała. Na następnej lekcji utrwalimy to, czego się 
dziś nauczyliśmy i nauczymy się kolejnych zwrotek. 

Na zakończenie posłuchacie jeszcze raz piosenki, mam 
nadzieję, że również będziecie śpiewać z dziećmi, które 
je wykonują, ale też chciałabym, abyście zatańczyli do 
niej prosty pląs. 

 Ustawcie się w rzędach, tak jakbyście tworzyli pociąg. 
Trzymamy kolegę, koleżankę przed sobą za ramiona. 
Gdy słyszymy zwrotkę udajemy pociąg. Poruszamy się 
po całej sali. Gdy usłyszycie refren, zatrzymujecie się i 
rytmicznie klaszczecie. Zaczynamy! 

Odtworzenie piosenki ze śpiewem. 

N: Tańczyliście wspaniale. Dziękuję. Spisaliście się dzi-
siaj świetnie!  

 

Uwaga! Spis materiałów do scenariusza znajduje się na 
następnej stronie. 
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Wykorzystane materiały  

 Piosenka z teledyskiem—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2RFpNgc 

 Akompaniament do piosenki— kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2PHJlTS 

Ilustracje: 

 Giewont—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2D8W7nv 

 Mapa Polski—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2SUKjec 

 Pałac Kultury i Nauki w Warszawie—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2ASbS0w 

 Wawel i smok—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2RJUZLr 

 Zamek Królewski w Warszawie—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2zE7tNg 

 Pierniki—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2SRFGS1 

 Bałtyk—kliknij lub wpisz w pasku adresu https://bit.ly/2Qr7JGq 

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://youtu.be/s7N7P4RR97Q
https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&biw=1920&bih=893&tbm=isch&sa=1&ei=TKfPWo_yFM_isAfDqpToDg&q=g%C3%B3ry+tatry+giewont&oq=g%C3%B3ry+tatry+giewont&gs_l=psy-ab.3..0.6419.9912.0.10176.8.3.0.5.5.0.153.380.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.40
https://www.google.pl/search?q=mapa+polski&rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-vrXWr7XaAhUHDewKHRixCM0Q_AUICygC&biw=1920&bih=937#imgrc=d4tx4EYIUfQQlM:
https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&biw=1920&bih=893&tbm=isch&sa=1&ei=W6jPWsPFJsTjkgXhlbu4CA&q=pa%C5%82ac+kultury+i+nauki+w+warszawie&oq=pa%C5%82ac+kultury&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.73766.81651.0.84410.23.13.0.5.5.0.156.1270.1j9.11.0....0...1c
https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&biw=1920&bih=893&tbm=isch&sa=1&ei=_6fPWqazJcOTsAfvw4DADg&q=wawel+smok&oq=wawel+smok&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i5i30k1j0i8i30k1j0i24k1.85800.90996.0.91578.15.13.0.0.0.0.153.1367.1j10.12.0....0...1c.1.64.psy-ab
https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&biw=1920&bih=893&tbm=isch&sa=1&ei=W6jPWsPFJsTjkgXhlbu4CA&q=kr%C3%B3lewski+zamek+w+warszawie&oq=kr%C3%B3lewski+zamek+w+warszawie&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.41841.51949.0.52373.37.22.0.10.10.0.198.2348.1j18.20
https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&biw=1920&bih=893&tbm=isch&sa=1&ei=L6nPWuj2A4vXkwWKj4KoAw&q=pierniki&oq=pierniki&gs_l=psy-ab.3..0l10.47501.51529.0.52001.35.18.0.1.1.0.122.1338.6j7.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.9.890.0..0i30k1j0i67k1.2
https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&biw=1920&bih=893&tbm=isch&sa=1&ei=ZKnPWtCNEoeXsAeNvKS4BA&q=ba%C5%82tyk&oq=ba%C5%82tyk&gs_l=psy-ab.3..0l10.61700.66459.0.67239.14.9.0.1.1.0.167.885.0j7.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.7.758.0..0i67k1.93.J6H


 

 

STR. 25 NR 2018/2 

Klasa VI szkoły podstawowej. Temat lekcji: „ Póki Pol-
ska żyje w nas...”. 

Cele lekcji. Uczeń: 

 zna przykłady walki Polaków o wolność i niepod-
ległość, 

 potrafi połączyć daty z przykładami walki narodu 
polskiego o wolność i niepodległość, 

 zna wybrane utwory literackie i pieśni o tematyce 
patriotycznej, związane z drogą Polaków do nie-
podległości i potrafi połączyć ich tytuły z twórca-
mi bądź fragmentami utworów, 

 potrafi rozpoznać na fotografiach: Józefa Piłsud-
skiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Pa-
derewskiego i dobrać opisy – kim byli? 

 rozumie pojęcie: list otwarty, 

 potrafi wymienić wyznaczniki listu, 

 pisze list do szóstoklasisty z przyszłości, w któ-
rym wyraża dumę z przynależności narodowej, 

 uczestniczy w tworzeniu mapy mentalnej, 

 korzysta z aplikacji Padlet, 

 ma poczucie przynależności narodowej. 

Metody: 

 eksponująca (prezentacja piosenki patriotycznej), 

 metody aktywizujące: burza mózgów, mapa men-
talna, układanka Trimino, 

 praca z aplikacją Padlet (TIK), 

 rozmowa kierowana, 

 metoda ćwiczeń praktycznych. 

Formy pracy: 

 indywidualna, grupowa, zbiorowa 

Środki dydaktyczne: 

 nagranie piosenki patriotycznej „Póki Polska żyje 
w nas” w wyk. A. Rucińskiego z zasobów Youtu-
be, 

 Trimino – Droga do niepodległości, 

 Trimino – Utwory patriotyczne, 

 Padlet – 100 lat niepodległości, 

 duży arkusz papieru z listem otwartym do przy-
szłych szóstoklasistów, 

 karteczki samoprzylepne, 

 laptop, projektor, tablica multimedialna, głośniki. 

„PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS...”. SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 
POŚWIĘCONEJ SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

Barbara Girtler 

Przebieg zajęć  

Faza wprowadzająca  

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obec-
ności, podanie tematu lekcji. 

2. Zwrócenie uwagi uczniów na szczególne 
wydarzenie, jakim jest 100 rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Wysłucha-
nie piosenki patriotycznej „Póki Polska żyje 
w nas”, której fragment stanowi temat lekcji. 

3. Nauczyciel rozdaje uczniom po dwie kar-
teczki samoprzylepne i przeprowadza burzę 
mózgów dotyczącą skojarzeń na temat: 
„Kiedy myślę... Polska”. Uczniowie zapisują 
po jednym skojarzeniu na każdej z karteczek 

i przyklejają do tablicy. Następnie wspólnie 
je analizują i grupują ze względu na tematy-
kę. Tworzą w ten sposób prostą mapę men-
talną (przykładowa mapa mentalna w załą-
czeniu). 

Faza realizacyjna  

1. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy: histo-
ryczną i literacką. Uczniowie zgłaszają przy-
należność do grupy w zależności od swoich 
zainteresowań. Każda z grup dzieli się na 2-
3 podgrupy. Poszczególne podgrupy ukła-
dają Trimina: Droga do niepodległości lub 
Utwory patriotyczne. (Trimino to wariant 
gry w domino. Trójkątne elementy gry mu-
szą być ułożone względem siebie tak, aby 
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pasowały do siebie. Z ułożonych elementów 
ma powstać gwiazda.) 

2. Uczniowie sprawdzają poprawność wykona-
nej pracy. Odczytują daty i dopasowany 
przykład walki Polaków o wolność (grupa 
historyczna) oraz autorów i tytuły utworów 
literackich czy tytuły pieśni patriotycznych z 
ich fragmentami (grupa literacka). 

3. Praca uczniów z aplikacją padlet. Nauczyciel 
wyświetla na tablicy multimedialnej padlet 
„100 lat niepodległości”. Zadaniem uczniów 
jest jego uporządkowanie poprzez rozpozna-
nie na fotografiach: Józefa Piłsudskiego, Ro-
mana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderew-
skiego oraz dobranie opisów – kim byli? 

4. Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat 
tego, z czego są najbardziej dumni, co im się 
najbardziej w Polsce podoba. Zaproponowa-
nie napisania listów do koleżanek i kolegów, 
którzy będą uczyli się w klasie szóstej za 20 
lat. Listy uczniów zostaną dołączone do za-
prezentowanego przez nauczyciela listu 
otwartego (przykładowy list otwarty do szó-

stoklasistów z przyszłości w załączeniu). List 
otwarty, z doklejonymi listami uczniów, zo-
stanie zamknięty w tubie i zdeponowany w 
archiwum szkolnym. 

5. Przypomnienie elementów kompozycyjnych 
listu, jego wyznaczników. 

Faza podsumowująca 

1. Zadanie domowe: 

Napisz list do koleżanek i kolegów, którzy 
za 20 lat będą uczyli się w klasie szóstej. W 
liście podziel się swoimi refleksjami doty-
czącymi Ojczyzny, z czego jesteś najbar-
dziej dumny. 

2. Uczniowie oceniają własną postawę na lekcji, 
odpowiadając na pytania: 

 Co najbardziej podobało mi się na lekcji? 

  Co sprawiło mi trudność? 

 O czym będę myślał w drodze do do-
mu? 

 nagranie piosenki patriotycznej „Póki Polska żyje w nas” w wyk. A. Rucińskiego 

Póki Polska żyje w nas 

 

Kiedy światu się zdawało, 

Że na zawsze starta z map, 

Że nie złoży nikt jej w całość, 

Że nie wydrze z wrażych łap, 

Polski żołnierz w obcej stronie, 

Na Europy krańcu gdzieś 

Bijąc wroga tęsknił do niej 

I układał taką pieśń. 

 

Póki Polska żyje w nas, 

Póty nie zginie. 

Orzeł Biały jeszcze raz 

Skrzydła rozwinie. 

Jeszcze zerwie pęta z nóg 

Gotów do lotu. 

Jeszcze zabrzmi złoty róg. 

Bądź gotów, bądź gotów! 

 

Dawno ścichło rżenie koni. 

Rozwiał się bitewny kurz. 

Szczęk stalowy białej broni 

Do historii przeszedł już 

I odeszli z tamtym wojskiem 

Na niebieskiej trąbki zew Ci, 

co śnili wolną Polskę 

Zostawiając nam ten śpiew. 

 

Póki Polska żyje w nas, 

Póty nie zginie. 

Orzeł Biały jeszcze raz 

Skrzydła rozwinie. 

Jeszcze zerwie pęta z nóg 

Gotów do lotu. 

Jeszcze zabrzmi złoty róg. 

Bądź gotów, bądź gotów! 

 

Dziś Europa znów jest z nami 

I z pomocą skora biec, 

Ale wolnej Polski granic Polski żoł-
nierz musi strzec 

I dochować musi wiary Tym, co dali za 
nią krew, 

Nieść wysoko ich sztandary 

I pamiętać tamten śpiew. 

 

Póki Polska żyje w nas, Póty nie zginie 

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q6LVWxqpdg
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Przykładowy początek listu do szóstoklasistów z przyszłości 

miejscowość, data 

Koleżanki i Koledzy! 

 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiliśmy napisać listy, 

w których dzielimy się z Wami refleksjami dotyczącymi naszej Ojczyzny. Jesteśmy dumni, że 

jesteśmy Polakami i mieszkamy w wolnej Polsce. Na lekcjach historii poznaliśmy trudną drogę 

Polski do niepodległości. Pamiętamy o Polakach, którzy przyczynili się do tego, że po 123 latach 

Polska wróciła na mapy świata. 

 

Poniżej zamieszczamy listy, w których piszemy o tym, z czego najbardziej jesteśmy dumni. 

Mamy nadzieję, że przez ostatnie dwadzieścia lat Polska jeszcze bardziej rozkwitła i jest 

wspaniałym krajem. Porównajcie nasze doświadczenia z Waszymi. Życzymy wspaniałej lektury 

i wielu wzruszeń. 

 

Serdecznie pozdrawiamy. 
Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej  ... 
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Układanki przygotowane z wykorzystaniem generatora Trimino 

Generator układanek Trimino http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php 

http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php
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Źródła materiałów wykorzystanych w scenariuszu  

1. Fotografie Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego zostały pobra-
ne z zasobów internetu (Wikipedia). 

2. Generator Trimino znajduje się na stronie: http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php 

3. Do stworzenia Trimino „Utwory Patriotyczne” wykorzystano fragmenty utworów: 

 K. Wroczyński „Białe róże” - fr. „Wróć, Jasieńku...” 

 T. Biernacki, A. Hałaciński „My, Pierwsza brygada” - fr. „Legiony to...” 

 F. Gwiżdża „Przybyli Ułani” - fr. „O Jezu, a cóż to za wojacy?” 

 Autor nieznany „Wojenka” - fr. „...że za Tobą idą chłopcy...” 

 Leon Łuskino „Piechota (Szara Piechota)” - fr. „Maszerują strzelcy...” 

 Teksty utworów znajdują się w zasobach internetu. 

4. Padlet 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI wykonano korzystając ze strony: https://padlet.com; adres 
strony https://padlet.com/basiag65/phqprnf101da. 

5. Podczas lekcji wykorzystano piosenkę patriotyczną „Póki Polska żyje w nas” w wykonaniu A. Ru-
cińskiego. Pobraną ją z zasobów Youtube. 

Padlet 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI  https://padlet.com/basiag65/phqprnf101da 

https://padlet.com/basiag65/phqprnf101da
https://www.youtube.com/watch?v=_Q6LVWxqpdg
https://padlet.com/basiag65/phqprnf101da
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Przebieg lekcji 

 

I. Wprowadzenie 

 Rozpocznij lekcję od zadania na dobry po-
czątek – rozmowa w parach na temat: jak 
rozumiecie cytat J. Piłsudskiego (slajd tytuło-
wy prezentacji). (2 minuty). 

 Poproś chętnych o wypowiedzi na forum. (1 
minuta) 

 Zapoznaj uczniów z celami lekcji. Wyjaśnij, 
że na dzisiejszej lekcji poznają działania mło-
dych ludzi na początku XX wieku, często ich 
rówieśników, którzy starali się wnieść swój 
wkład w odzyskanie niepodległości. Przypo-
mnij uczniom, że w czasie zaborów, kiedy 
nie mieliśmy własnego państwa, Polacy nie 
poddawali się. Różnymi działaniami próbo-
wali przywrócić Polsce niepodległość. (3 mi-
nuty) 

 

 

II. Rozwinięcie 

 Przedstaw mini wykład na podstawie pre-
zentacji PPT (do pobrania spod z adresu 
https://bit.ly/2PmmkXm) – pod slajdami 
znajdują się notatki, które ułatwią ci ich oma-
wianie. (10 minut) 

 Podziel uczniów na 5 grup. Wyjaśnij, że ich 
zadaniem będzie, na podstawie tekstów źró-
dłowych (wspomnień członków organizacji 
paramilitarnych), wcielenie się w rolę osób, 
których wspomnienia otrzymają i opowie-
dzenie klasie o tej osobie. Mogą przygotować 
także dialog, lub scenkę. Każdej z grup roz-
daj materiał pomocniczy, zawierający wspo-
mnienia i wypowiedzi członków organizacji 
paramilitarnych (każda grupa otrzymuje in-
ny fragment – materiał nr 1). (10 minut) 

KTÓRĘDY DO NIEPODLEGŁOŚCI? SCENARIUSZ LEKCJI DLA TRZECIEJ 
KLASY GIMNAZJUM. 

Jolanta Bowżyk  

Temat: Którędy do Niepodległości?  

Czas: 45 minut 

Zajęcia mogą być zrealizowane na lekcjach historii, na 
godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz na zaję-
ciach dodatkowych (koło historyczne). 

 

Cel lekcji: poznanie organizacji paramilitarnych dzia-
łających w Galicji i ich wkładu w odzyskanie niepodle-
głości. 

 

Kryteria sukcesu. Dowiesz się, czym były: 

 „Strzelec”, Polskie Drużyny Strzeleckie, Druży-
ny Bartoszowe, „Sokół”, 

 poznasz działania strzelców i drużyniaków, 

 zbudujesz argumenty potwierdzające tezę, że o 
niepodległość każdy patriota walczył, jak potrafił 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa jednolita. 

Metody pracy: 

 „zadanie na dobry początek”, 

 elementy wykładu (na podstawie prezentacji 
PPT), 

 drama, 

 „mówiące kartki”. 

 

Materiały i środki dydaktyczne:  

 prezentacja PPT (rys historyczny – powstanie i 
działania org. paramilitarnych, zdjęcia), 

 wypowiedzi/wspomnienia członków organizacji 
paramilitarnych, 

 karteczki ze zdaniami podsumowującymi, 

 karteczki Post It oraz duży arkusz papieru z na-
pisanym tematem lekcji. 

http://www.wmodn.elblag.pl/wp-content/uploads/2018/11/organizacjeParamilitarne.pptx
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 Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. 
Zadbaj o przyjazną atmosferę i nagrodzenie 
oklaskami prezentujących dramę. (7 minut) 

 Spróbuj zebrać argumenty, potwierdzające 
tezę, że o niepodległość każdy patriota wal-
czył, jak potrafił. Zaproponuj uczniom meto-
dę „mówiących kartek”: rozdaj karteczki sa-
moprzylepne typu Post It, na których ucz-
niowie udzielą odpowiedzi na pytanie zada-
ne w temacie lekcji – którędy do niepodle-
głości? Uczniowie przyklejają karteczki na 
dużym arkuszu szarego papieru, na którym 
sporymi literami zapisz temat. Poproś jedne-
go z uczniów o przeczytanie przynajmniej 
niektórych odpowiedzi. (8 minut)  

Uwaga – warto, by arkusz papieru z przyklejony-

mi karteczkami wisiał przez jakiś czas w pracowni.  

 

III. Zakończenie 

 Podsumowanie lekcji przez uczniów – na 
karteczkach rozdaj uczniom zdania podsu-
mowujące i poproś, by dokończyli je pisem-
nie (materiał nr 2). Poproś chętnych uczniów 
o głośne przeczytanie na forum – rundka bez 
przymusu. 

 Zdania podsumowujące pozwolą Ci doko-
nać ewaluacji zajęć i sprawdzić, na ile osią-
gnięte zostały założone cele lekcji (4 minuty) 

Bibliografia  

S. Warchałowski, I poleciał w świat daleki, Warszawa 2009. 

J. Dowbór – Muśnicki, Wspomnienia, Warszawa 2003. 

W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Łomianki 2016 

T. Bogalecki, Polskie Związki Strzeleckie w latach 1910-1914, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R.41 (IV 
- VI 1996) nr 2 (156). 

 

Strony internetowe 

https://caw.wp.mil.pl/plik/file/biuletyn/b13_14/b_13_14_6.pdf 

http://www.zsstrzelec.com.pl/o-nas1/historia-zs-strzelec/2-o-historii-zs-strzelec 

http://www.skaut.okay.pl/download/sk_01_17.pdf 

http://www.rp.pl/artykul/357579-Zwiazek-Walki-Czynnej.html 

http://mazowsze.hist.pl/19/Hacked_By_Ali_ShadowDz/437/2009/15621/ 

https://www.zarys-historii-legionow-polskich 

http://www.figus.pl 

http://jpilsudski.org/marsz-szlakiem-pierwszej-kompanii-kadrowej/item/1639-do-legionow-z-prawicy 

http://instytutpilsudskiego.eu/publikacje-w-innych-wydawnictwach/#_ftn5 

http://www.polska1918-89.pl/pdf/oznaki-polskich-druzyn-strzeleckich,1772.pdf 

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 
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Materiał pomocniczy nr 1  

 

Grupa I 

W pamięci utkwiła jedynie postać Piłsudskiego, skromnie stojącego z pochyloną głową, w siwym mundurze bez od-
znak, trudno mi opisać, dlaczego tak już wówczas kochanego i szanowanego. Prowadził nas przecież na śmierć, da-
wał trud, poniewierkę, narażał na głód i nędzę i w chłód, i w skwar, i w dzień i noc żądał jednakowego wysiłku, cza-
sem zdawało się, że ponad ludzkie możliwości, wskazywał najcięższą drogę do Przyszłości, a nikt, nawet z bólu nie 
złorzeczył Mu, a przeciwnie, umierał czy cierpiał, czy znosił trudy dla Jego Imienia, bo On był dla żołnierzy żywym 
symbolem Niepodległości.  

Wypowiedź Józefa Herzoga z końca maja 1915 roku, w tym czasie 14-letniego legionisty I Brygady 

https://www.zarys-historii-legionow-polskich 

 

Grupa II 

(…) Jestem legionistą, piłsudczykiem, członkiem „Znicza” i „Drużyny Strzeleckiej” w Krakowie. Lat mam 25 i je-
stem słuchaczem IV roku prawa. Byłem dwukrotnie ranny, otrzymałem medal srebrny I kl., a nominacja na podpo-
rucznika została wstrzymaną wskutek dostania się mego do niewoli. Jednak gotów jestem służyć jako szeregowiec, 
którym byłbym teraz, w kraju, po otrzymaniu dymisji z przeniesieniem do wojska austriackiego. 

Pragnę jednej rzeczy – walczyć z bronią w ręku przeciw Prusakom. Wypływa to konsekwentnie z miana 
„piłsudczyk”, którym się szczycę i którego chcę pozostać godnym. Nie do zniesienia jest ten stan beznadziejności, w 
jakim znajdują się wszyscy nie przyjęci do „Korpusu”. 

To też proszę gorąco o przychylną odpowiedź, jak o łaskę największą w życiu. 

Tadeusz Garczyński (ps. Golan) 

Fragment listu Tadeusza Garczyńskiego pisanego z niewoli do dowództwa polskiej armii w Rosji. 

J. Dowbór – Muśnicki, Wspomnienia, Warszawa 2003, s. 306. 

 

Grupa III 

(…) Roboty mam sporo. Co tydzień urządzamy spacery w zupełnym bojowym rynsztunku, tylko bez naboi i grana-
tów. Spacery te trwają po kilka godzin. Gdy z nich wracamy, to nawet ryż gotowany bardzo smakuje. Pierwszy wy-
marsz był 15 kilometrów, drugi 18 km, trzeci 21 km, a dalej nie wiem, jak będzie. Wymarsze te nie są wcale takie 
straszne, jak o nich pisały różne kwadratowe małpy. Ja po nich czuję się bardzo dobrze, choć naprawdę, pierwsze 
osiem km są nie do wytrzymania, ale jak się człowiek rozejdzie, to przyszedłszy do domu czuje, że może iść dalej bez 
zmęczenia. Na drugi dzień wstaje się jakby nigdy nic, tylko plecy trochę bolą, ale to drobnostka. Oprócz ćwiczeń mu-
simy uczyć się teorii, to też jest bardzo ważne. Ja niedawno wyszedłem ze szkoły, więc podstawy mam dobre, a z tego 
wynika, że nauka idzie łatwo. Pamiętaj o tym dobrze, mój Braciszku, że każda rzecz, której dobrze się nauczysz, przy-
niesie ci bardzo dużo korzyści. Nie próżnuj więc, a ucz się pilnie, bo wyjdzie Tobie na pożytek. Tobie i także naszej 
Ojczyźnie, gdyż będzie bardzo brakować ludzi uczonych. 

Ściskam Cię i całuję bardzo mocno 

Twój brat Ludek 

Fragment listu Ludwika Warchałowskiego ze szkolenia do brata Stanisława. 

S. Warchałowski, I poleciał w świat daleki, Warszawa 2009, s. 78 

 

 



 

 

STR. 33 NR 2018/2 

Grupa IV 

Gdyśmy się zebrali wszyscy w salonie, może w oczekiwaniu obiadu (jestem tego pewien z naszej strony) uważałem za 
stosowne wygłosić małe exposé, dotyczące naszego charakteru i przyjazdu. Oświadczyłem więc, że tak ja, jak i mój 
przyjaciel – tu wymieniłem jego nazwisko i imię, jesteśmy strzelcami Piłsudskiego (...), że przybyłem tu, by zabrać 
konie mojej Matki, że poza tym poszukujemy koni i młodych łudzi, o ile ci chcieliby wstąpić do naszych szeregów. Po 
tych słowach powiało widocznym chłodem. Nikt nie rzekł ni  słowa prócz pani F., która z anielskim uśmiechem zapy-
tała mię: - Dlaczegóż więc wszyscy nie staniecie od razu pod płotem? Przecież wstępując do strzelców, oddajecie się 
tym samym w niewolę Prusakom, a ci tylko czekają, by przy  pierwszej okazji w ten sposób się z wami załatwić.  

Wspomnienia pisarza Karola Koźmińskiego-Poraja  

 

Grupa V 

Ćwiczenia zaczynały się o godz. 5.30 lub 6 rano, bez względu na pogodę, i trwały godzinę, tak by akademicy zdążyli 
na wykłady. W jesieni i zimie było jeszcze ciemno, gdy odbywaliśmy co drugi dzień kurs 2-kilometrowy biegiem, 
gdyż za wcześnie nie wstawaliśmy, a nagany przed frontem za spóźnienie słyszeć nie chcieliśmy. 

Popołudniami odbywały się zajęcia teoretyczne, m.in. wykłady z teorii wojskowości, terenoznawstwa, a także historii 
i geografii Polski. Analfabetów uczono czytać i pisać. Członkowie związków kultywowali demokratyczne tradycje 
doby Legionów Dąbrowskiego, zwracając się do siebie per „obywatelu”. Święta państwowe albo kościelne wykorzy-
stywano do ćwiczeń w terenie połączonych z manewrami nocnymi i długimi przemarszami w pełnym rynsztunku. 
Latem zaś organizowano specjalne obozy szkoleniowe. Miało to na celu wyrobienie tężyzny fizycznej i karności. Służ-
ba w strzelcach wymagała samodyscypliny i gotowości do wyrzeczeń, hartując także ducha. Poza szkoleniem dla żoł-
nierzy organizacja prowadziła kursy podoficerskie i oficerskie. Program tych pierwszych obejmował m.in. elementy 
taktyki, budowę umocnień polowych, sygnalizację, terenoznawstwo, organizację wojska rosyjskiego, musztrę do 
szczebla kompanii, geografię polityczną i wojskową oraz porozbiorową historię Polski. 

Wspomnienia Mariana Romockiego-Malickiego 

http://www.rp.pl/artykul/357579-Zwiazek-Walki-Czynnej.html 

 

 

Materiał pomocniczy nr 2  

 

Dzisiaj nauczyłam/em się, że ....................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Z dzisiejszej lekcji chciał(a)bym zapamiętać: .............................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
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Przebieg zajęć  

 

Powitanie 

1. Dzieci witają się piosenką ,,Wszyscy są..”. 

2. Rundka. Swobodne wypowiedzi dzieci - 
,,Jak się dzisiaj czujesz?” 

3. Nauczyciel recytuje wiersz: "Jedenasty Listo-
pada" - Michał Jankowiak (załącznik nr 1). 

4. Burza mózgów: 

 Jakie święto obchodzimy 11 listopada? 

 Co oznacza niepodległość? 

 Jakie są symbole narodowe? 

 Co to jest Mazurek Dąbrowskiego? 

 W jaki sposób należy śpiewać hymn pol-
ski? 

Chętni uczniowie odpowiadają na pytania. 

 

 

 

5. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tekstem 
hymnu (załącznik nr 2). 

Nauczyciel czyta tekst uczniom, później 
włącza nagranie Mazurka Dąbrowskiego. 
Uczniowie dwukrotnie słuchają hymn, na-
stępnie wraz z nauczycielem, stojąc na 
baczność, śpiewają hymn. 

6. Nauczyciel pokazuje wzór pracy plastycznej 
pt." Laurka dla Polski", którą uczniowie mają 
wykonać podczas lekcji (załącznik nr 3). 

7. Uczniowie wykonują "Laurkę dla Polski" 
zgodnie z instrukcją nauczyciela, podczas 
pracy w tle leci piosenka: "Jestem Polakiem". 

 nauczyciel rozdaje dla każdego ucznia 
szablon serca ( załącznik nr 4 i nr 5) , 

„LAURKA DLA POLSKI”. SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KL. II EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ -  ZAJĘCIA TECHNICZNE. 

Kamila Żurawska 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

 

Cele ogólne: 

 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

 rozwijanie umiejętności manualnych. 

 

Cele szczegółowe: 

 uczeń zna symbole narodowe: flaga, hymn, go-
dło, 

 uczeń przybiera odpowiednią postawę podczas 
odśpiewania hymnu narodowego, 

 uczeń wykonuje pracę plastyczną zgodnie z in-
strukcją  nauczyciela. 

 

Metody: pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne, bu-
rza mózgów. 

Formy: indywidualna, zbiorowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

 tablica multimedialna,  laptop, 

 kartki z kolorowego bloku rysunkowego: zielona, 
czerwona , 

 biała kartka z bloku technicznego (dla każdego 
ucznia), 

 szablony do odrysowania dla każdego ucznia, 

 płyta: "Niezwykłe lekcje rytmiki - śpiewamy i 
tańczymy", piosenka: "Jestem Polakiem" Wyko-
nawca: Various Artists  (link do utworu: https://
www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM), 

 wiersz: pt. "Jedenasty Listopada"- Michał Jan-
kowiak,  

 nagranie Mazurka Dąbrowskiego 
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 uczniowie odrysowują  załącznik 5 na 
czerwonej kartce i przyklejają go w od-
powiednim miejscu na sercu, 

 uczniowie zaginają  serce na pół ( forma 
laurki), 

 nauczyciel rozdaje uczniom szablon z 
prostokątem (załącznik nr 6), 

 uczniowie odrysowują prostokąt dwu-
krotnie na zielonej kartce, z jednej stro-
ny zaginają około 2 cm (wg wskazówek 
nauczyciela), a z drugiej wycinają małe 
trójkąciki (tak aby powstała trawa), 

 nauczyciel rozdaje uczniom szablon 
dziecka z flagą ( załącznik nr 7), 

 uczniowie wycinają szablon, rysują na 
nim brakujące elementy, kolorują flagę 

Polski oraz wklejają między dwa zielone 
prostokąty (trawa) wg wskazówek nau-
czyciela, 

 uczniowie przyklejają trawę na środku 
serca, korzystając z powstałych zagięć 
wg wskazówek nauczyciela, 

 nauczyciel rozdaje uczniom szablon po-
łówki serca ( załącznik nr 8), 

 uczniowie odrysowują szablon połówki 
serca dwukrotnie na zielonej kartce i 
przyklejają je na środku serca (wg wska-
zówek nauczyciela), 

 uczniowie ozdabiają wnętrze laurki wg 
własnego pomysłu. 

7. Sprzątanie stanowisk pracy. 

8. Prezentacja laurek.  

Jest w kalendarzu taka data, 

wspominał o niej tata, 

biała, czysta jak miłość; 

miłość do Ojczyzny, 

czerwona, niczym krew; 

polskiego mężczyzny. 

 

Jest taki dzień na Świecie, 

pewnie juz to wiecie, 

w tym dniu Orzełek Biały, 

uwolnił nasz kraj cały, 

na koniu z szablą w dłoni, 

zaborcę z Polski zgonił. 

 

Jest takie święto, 

powiedział mi tata, 

gdy Polska znów; 

na mapach Świata, 

a święto to wypada, 

jedenastego listopada. 

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Michał Jankowiak „Jedenasty Listopada” 

Jeszcze Polska nie zginęła,  

Kiedy my żyjemy,  

Co nam obca przemoc wzięła,  

Szablą odbierzemy.  

 

 

Marsz, marsz , Dąbrowski,  

Z ziemi włoskiej do Polski,  

Za twoim przewodem ,  

Złączym się z narodem.  

 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  

Będziem Polakami,  

Dał nam przykład Bonaparte,  

Jak zwyciężać mamy.  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

„Mazurek Dąbrowskiego”, czyli hymn państwowy Rzeczpospolitej Polski 
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Ref. Marsz, marsz ...  

 

Jak Czarnecki do Poznania  

Po szwedzkim zaborze,  

Dla ojczyzny ratowania  

Wrócim się przez morze.  

 

Ref. Marsz , marsz ...  

 

Mówił ojciec do swej Basi  

Cały zapłakany:  

„Słuchaj jeno, pono nasi  

Biją w tarabany”  

 

Ref. Marsz , marsz ... 

„Marsz Dąbrowskiego”, cd. z poprzeniej strony. 

Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8 
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WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELBLĄGU 
www.wmodn.elblag.pl sekretariat@wmodn.elblag.pl tel. 55 643 52 52  

100. Rocznica 
 Odzyskania Niepodległości RP  


