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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć:

Polskie symbole narodowe

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową. Dzieci powinny znać symbole narodowe oraz nauczyć się 
patriotyzmu i przywiązania do własnego kraju.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu TIK uczniowie rozszerzą wiedzę dotyczącą Polski i jej symboli narodowych. 
Zastosowane narzędzia cyfrowe pozwolą skuteczniej zrealizować założenia lekcji.

7. Cel ogólny zajęć

- umiejętność rozumienia faktów historycznych i tradycji oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich 
jak: naród, ojczyzna, kraj, symbole narodowe;

8. Cele szczegółowe zajęć

1. - zna symbole narodowe
2. - okazuje szacunku symbolom narodowym
3. - śpiewa hymn
4. - układa z rozsypanki literowej i zapisuje nazwy symboli

9. Metody i formy pracy

- hymn państwowy 
https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 
- film "Polska. Zagadki tematyczne" https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA
- film "Polska. Moja ojczyzna. cz.1" https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
- zadania na platformie learningapps
https://learningapps.org/display?v=ps2y597ak21
- zadania na platformie wordwall 
https://wordwall.net/pl/resource/1654673/symbole-narodowe
https://wordwall.net/pl/resource/1962432/symbole-narodowe
https://wordwall.net/pl/resource/22234618/symbole-polski
- gra dobble
https://view.genial.ly/60709826bc025c0d569e0aaa/interactive-content-dobble-symbole-narodowe-2e 

https://www.google.com/search?q=hymn+panstwowy&oq=hymn+panstwowy&aqs=chrome..69i57j0l4.4177j0j7&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:4d764fc7,vid:MyLFTSUWRy8,st:0
https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
https://learningapps.org/display?v=ps2y597ak21
https://wordwall.net/pl/resource/1654673/symbole-narodowe
https://wordwall.net/pl/resource/1962432/symbole-narodowe
https://wordwall.net/pl/resource/22234618/symbole-polski
https://view.genial.ly/60709826bc025c0d569e0aaa/interactive-content-dobble-symbole-narodowe-2e
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- blok techniczny w formacie A4
- farby plakatowe
- drewniane patyczki
- styropianowa kula
- tabelka z odpowiedziami (załącznik)

10. Środki dydaktyczne

Komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna, głośniki do odtwarzania głosu z filmów 
edukacyjnych. Dzieci będą pracować w parach - z kolegą lub koleżanką z ławki.

11. Wymagania w zakresie technologii

Powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji.

Aktywność nr 1

Temat:

Co wiem o Polsce?

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. Zagadki dotyczące Polski.
https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA
2. Obejrzenie filmu edukacyjnego o Polsce "Polska. Moja ojczyzna cz.1" (do 1,51 min.): 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat nowych, nieznanych im wcześniej informacji dotyczących 
Polski. W jaki sposób okazujemy szacunek symbolom narodowym?

Aktywność nr 2

Temat

Ćwiczenia interaktywne

Czas trwania

15 min

https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
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Opis aktywności

1. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zadanie. Ćwiczenie polega na znalezieniu pary takich samych symboli 
narodowych
https://learningapps.org/display?v=ps2y597ak21
2. Uczniowie z pomocą nauczyciela układają wyrazy z liter odpowiednio do prezentowanego obrazka
https://wordwall.net/pl/resource/1654673/symbole-narodowe 
Przepisują z tablicy trzy wybrane wyrazy.
3. Gra dobble. Uczniowie/uczennice kolejno podchodzą do tablicy interaktywnej i wyszukują 
powtarzający się element
https://view.genial.ly/60709826bc025c0d569e0aaa/interactive-content-dobble-symbole-narodowe-2e

Aktywność nr 3

Temat

Hymn Polski

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

1. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego ze szczególnym uwzględnieniem postawy i zachowania 
jakie należy wtedy przyjąć.
https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo

Aktywność nr 4

Temat

Flaga Polski

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

1. Uczniowie/uczennice przygotowują stanowisko do pracy.
2. Nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane wcześniej białe oraz czerwone kartki. Ich zadaniem jest 
naklejenie czerownego papieru na biały tak, aby powstała flaga Polski.
3. Uczniowie składają kartę na pół, odmierzając tym samym środek.
4. Nauczyciel prosi, aby środek karki wysmarować klejem, włożyć patyczek i skleić.
5. Gotowe flagi uczniowie/uczennice wbijają w dużą, styropianową kulę, przygotowaną wcześniej przez 
nauczyciela.

https://learningapps.org/display?v=ps2y597ak21
https://wordwall.net/pl/resource/1654673/symbole-narodowe
https://view.genial.ly/60709826bc025c0d569e0aaa/interactive-content-dobble-symbole-narodowe-2e
https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo
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Podsumowanie lekcji

Rozwiązanie wraz z nauczycielem quizzu
https://wordwall.net/pl/resource/22234618/symbole-polski

13. Sposób ewaluacji zajęć

1.Rozwiązanie quizzu dotyczącego symboli narodowych
https://wordwall.net/pl/resource/1962432/symbole-narodowe
2. Nauczyciel rozdaje kartki z tabelki (w załączniku). Prosi uczniów o pokolorowanie okienka z 
prawidłową odpowiedzią.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze

odpowiedzi_skonwertowany.pdf

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://wordwall.net/pl/resource/22234618/symbole-polski
https://wordwall.net/pl/resource/1962432/symbole-narodowe
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/51039/odpowiedzi_skonwertowany.pdf

