
Konspekty lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI Z KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Małgorzata Sobczak/Agnieszka Pakońska

TEMAT: „SYMBOLE NARODOWE POLSKI”.

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 multimedialna „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 multimedialna.

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 multimedialna ”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. (załącz-
nik 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?

SCENARIUSZ LEKCJI Z KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
KLASA II- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Małgorzata Sobczak/Agnieszka Pakońska

TEMAT: „KTO KOCHA SWÓJ KRAJ?”

CELE LEKCJI

 Zapoznanie uczniów z treścią piosenki „Flaga biało-czerwona”.
 Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć – słów.
 Prezentacja wybranych wydarzeń historycznych z historii Polski.
 Zapoznanie z wybranymi postaciami związanymi z odzyskaniem niepodległości 

przez Polskę.

CELE OPERACYJNE

Uczeń:
 potrafi wymienić symbole Polski,
 potrafi zdefiniować słowa: „niepodległość”, „premier”, „patriota”,
 określa wiek odzyskania przez Polskę niepodległości,
 potrafi wskazać pierwszego premiera Polski niepodległej.

METODY PRACY

 rebusy
 praca z tekstem
 pantomima
 rozmowa

FORMY PRACY

 indywidualna
 grupowa

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 Nagranie piosenki „Flaga biało- czerwona”,
 odtwarzacz CD,
 teksty piosenki,
 karty z rebusami,



 tekst z lukami,
 zadanie matematyczne,
 ilustracje do pantomimy,
 małe flagi Polski,
 rozsypanka wyrazowa,
 karta z ćwiczeniem graficznym.

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.
 Praca w grupach – rebusy.

Nauczyciel dzieli uczniów na 5 - osobowe grupy. Uczniowie losują kartę z przygotowanym 
rebusem (załącznik 2) oraz tekst piosenki (załącznik 3). Zadaniem uczniów jest rozwiązanie 
wylosowanego rebusu i wyszukanie w tekście piosenki fragmentu, którego on dotyczy:

 Król Jagiełło
 zaborcy Polski 
 emigracja
 Legiony Polskie
 Premier Ignacy Jan Paderewski.

 Uczniowie prezentują na forum klasy wyniki swojej pracy.
 Każda grupa otrzymuje zestaw kart z wyrazami, spośród których ma wybrać te kojarzące się z

hasłem na swoim rebusie (załącznik 4).
 Uczniowie prezentują na forum klasy wyniki swojej pracy poprzez umieszczenie ich w odpo-

wiednim miejscu na tablicy.
 W dalszej części lekcji na podstawie informacji zgromadzonych na tablicy uczniowie uzupeł-

niają indywidualnie tekst z lukami (załącznik 5).
 Nauczyciel rozdaje utworzonym grupom kartę z ilustracją (załącznik 6). Zadaniem grup jest 

przygotowanie scenki pantomimicznej na podstawie otrzymanej karty i zaprezentowanie jej. 
Pozostali uczniowie odgadują przedstawione wydarzenie i dopasowują do niego wybraną spo-
śród innych ilustrację.

 Ponowne wysłuchanie piosenki ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej refren.
 Przypomnienie najważniejszych symboli Polski i ich znaczenia dla Polaków – ćwiczenie gra-

ficzne 
(załącznik 7).

 Postawienie problemu: Dla kogo ważne są symbole narodowe? (pojęcie patrioty).
 Zadanie matematyczne – ustalenie, ile lat Polska była pod zaborami, ustalenie wieku i roku 

odzyskania niepodległości przez Polskę (załącznik 8).
 Podsumowanie lekcji - Czego dzisiaj się dowiedziałem?



SCENARIUSZ LEKCJI Z KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
KLASA II – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Agnieszka Pakońska/Małgorzata Sobczak

TEMAT: „IGNACY JAN PADEREWSKI - KOMPOZYTOR I POLITYK”.

CELE LEKCJI

 Przybliżenie sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego – kompozytora i polityka.
 Zapoznanie uczniów z treścią pieśni „Płomienny anioł z Podola”. 
 Doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:
 potrafi wskazać na mapie świata miejsca związane z życiem Ignacego Jana Paderew-

skiego,
 układa podane wydarzenia z życia kompozytora w kolejności chronologicznej,
 zgodnie i aktywnie pracuje w grupie.

METODY PRACY

 pogadanka
 praca z mapą
 rozsypanka wyrazowa
 ćwiczenie graficzne
 burza mózgów

FORMY PRACY

 indywidualna
 grupowa

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 tekst piosenki,
 nagranie utworu,
 odtwarzacz CD, rzutnik,
 portret Ignacego Jana Paderewskiego,
 mapa świata,
 wagony pociągu i lokomotywa wycięte z papieru,
 rekwizyty (kapelusz, nuty, ilustracja fortepianu, ilustracja walizki podróżnej, bilet, grzebień, 

książka, laska),
 rozsypanka wyrazowa.

PRZEBIEG LEKCJI

 Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji. 



Pokazuje kapelusz z ukrytymi przedmiotami mogącymi kojarzyć się z bohaterem dzisiejszej 
lekcji. Nauczyciel zapisuje na środku tablicy litery XY, które mają być odpowiednikiem 
imienia i nazwiska głównego bohatera lekcji. Dzieci wyciągają przedmioty i nazywają je oraz 
określają, kim może być ta osoba. Na tablicy pojawiają się skojarzenia związane z 
człowiekiem, którego określają wylosowane przedmioty. 

 Przedstawienie bohatera lekcji Ignacego Jana Paderewskiego.
 Rozdanie portretów Ignacego Jana Paderewskiego (załącznik 1) – ćwiczenie grafomotoryczne

”Rysuj po kropkach”.
 Propozycja wybrania się w podróż po miejscach najważniejszych w biografii Ignacego Jana 

Paderewskiego - ćwiczenie pamięciowe (uczniowie mają za zadanie zapamiętać jak najwięcej 
miejsc wymienionych w opowieści prowadzącego).

  Opowieść nauczyciela. (załącznik 2)
  „Sprawdzian pamięci”. Powieszenie mapy świata. Zaznaczanie przez uczniów wymienionych

miejsc 
w opowieści nauczyciela – Kuryłówka, Austria, Niemcy, Anglia, USA, Francja, Polska. (za-
łącznik 3)

 Podział klasy na grupy. Każda grupa otrzymuje wagon kolejowy wycięty z papieru i rozsy-
pankę wyrazową. Uczniowie mają za zadanie  poprawnie ułożyć zdanie i nakleić na wagonik. 
(załącznik 4 i 5)

 Po wykonaniu zadania w grupach uczniowie próbują ułożyć zdarzenia w kolejności chronolo-
gicznej, przypinając swój wagon do umieszczonej przez nauczyciele na tablicy lokomotywy. 
(załącznik 6)

 Wysłuchanie piosenki „Płomienny archanioł z Podola”. Tłumaczenie wybranych wyrażeń i 
wyrazów określających Paderewskiego: archanioł z Podola, lew Paryża, kompozytor, talent, 
patron.

 Wyświetlenie za pomocą rzutnika tekstu piosenki, próba grupowego śpiewania (wykorzysta-
nie podkładu nagranego na płycie „A nad nami orzeł biały”). Nauczyciel proponuje, by na sło-
wo Paderewski uczniowie wstali z miejsc i zaklaskali w dłonie. (załącznik 7)

 Zadanie matematyczne. (załącznik 8)
 Podsumowanie lekcji. Skierowanie do uczniów pytań dotyczących życia i działalności 

Ignacego Jana Paderewskiego. Podkreślenie informacji, dlaczego o takich ludziach warto pie-
lęgnować pamięć.
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