
SCENARIUSZ LEKCJI Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

TEMAT: „SYMBOLE NARODOWE POLSKI”
Małgorzata Sobczak/Agnieszka Pakońska

CELE LEKCJI

 zapoznanie uczniów z treścią piosenki „Flaga biało-czerwona”

 wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć , słów

 przypomnienie symboli narodowych Polski

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

 potrafi wymienić  i rozpoznać symbole narodowe Polski

 potrafi określić strony: prawa - lewa

METODY PRACY 

 prezentacja mul�medialna „Symbole narodowe Polski”

 pogadanka, rozmowa

FORMY PRACY

 indywidualna

 w zespołach dwuosobowych 

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 Nagranie piosenki „Flaga biało- czerwona”

 odtwarzacz CD

 paski z treścią zdań

 zadanie matematyczne

 wyrazy: godło, flaga, hymn

 małe flagi Polski

 karta z ćwiczeniem graficznym - labirynt

 prezentacja mul�medialna
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PRZEBIEG LEKCJI

 Nauczyciel wręczając małe flagi Polski wita uczniów i zaprasza do sali. (załącznik 1)

 Nauczyciel nakreśla uczniom cele lekcji. 

 Wysłuchanie nagrania piosenki „Flaga biało-czerwona”.

 Rozmowa na temat treści połączona z wyjaśnieniem niezrozumiałych pojęć.

 Prezentacja mul�medialna ”Symbole narodowe Polski”.(załącznik 2)

 Rozmowa na temat najważniejszych symboli Polski i ich znaczenia 

             dla Polaków na podstawie obejrzanej prezentacji.

             - Jakie są symbole Polski?

             - W jakim kolorze jest flaga Polski?

             - Jak wygląda godło Polski?

             - Jaki jest tytuł hymnu Polski? 

             - Kiedy te symbole są najbardziej wykorzystywane? (np. święta państwowe) 

             - Gdzie możemy zobaczyć symbole narodowe?

 Praca w parach - rozsypanka zdaniowa. Głośne prezentowanie 

             wykonanego zadania. (załącznik 3)

 Ćwiczenie pamięciowe na osnowie zabawy „Głuchy telefon” – cytat z tekstu piosenki. 

 Praca indywidualna – zapisywanie uporządkowanych wcześniej zdań w zeszycie.

 Ponowne wysłuchanie piosenki „Flaga biało-czerwona”. 

            Na słowa refrenu „Powiewa flaga biało-czerwona” uczniowie podnoszą

             ręce i powiewają swoimi małymi flagami.

 Analiza i synteza wyrazów (godło, flaga, hymn) – przeliczanie głosek, liter i sylab. (załącznik 4)

 Postawienie problemu: Dla kogo ważne są symbole narodowe? (pojęcie patrioty).

 Ćwiczenie graficzne- labirynt. (załącznik 5)

 Zadanie matematyczne – określanie stron w odniesieniu do orła w godle. (załącznik 6)

 Podsumowanie lekcji - Czego dzisiaj się dowiedziałem?
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Załącznik 2

Symbole narodowe
*  Godło
*  Flaga
*  Hymn

Godło Polski



 

 

Wykorzystanie

W dokumentach Na monetach

Flaga Polski



Wykorzystanie

Na statkach

Wykorzystanie
W lotnictwie 

wojskowym i  cywilnym 



Hymn Polski

Hymn Polski



Wykorzystanie
Podczas uroczystości 

państwowych
Podczas 

imprez sportowych

Każdy Polak powinien 
znać symbole narodowe, 
okazywać im szacunek.



Opracowanie: A. Pakońska, M. Sobczak

 

Załącznik nr 6 
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