
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  

 

Prowadząca: Bianka Kałużna 

Temat zajęć: „Symbole narodowe Polski”. 

Etap edukacyjny: klasy I 

 

Cele ogólne: 

 Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, 

 kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych, 

 rozwijanie mowy i słuchu fonematycznego, 

 poznawanie wartości Święta Niepodległości. 

 

Cele operacyjne – uczeń: 

 Zna polskie symbole narodowe, 

 wie, że należy wyrażać się o nich z szacunkiem, 

 wie kiedy odbywa się uroczystość z okazji Święta Niepodległości, 

 potrafi ułożyć z bibuły flagę Polski,  

 potrafi wykleić z kawałków kolorowego papieru szablon flagi polskiej, 

 potrafi rozpoznać i opisać symbole narodowe, 

 uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych. 

Metody: podająca, aktywna,  praktyczna 

Formy:zbiorowa, indywidualna, grupowa 

Środki dydaktyczne: 
Flaga polski, wiersz „Barwy ojczyste” - Czesław Janczarski, link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WFcocH7XC4k, bibuła: czerwona i biała, szablon flagi, 

kartki czerwonego i białego papieru, medale: Orzeł Małego Patrioty  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFcocH7XC4k


Przebieg zajęć: 

1. Zabawa integracyjna w kole na dywanie. 

N:Witam wszystkich , którzy są z nami. 

Pozdrawiam tych którzy: 

mają dobry humor 

lubią jeść owoce i warzywa 

lubią się wesoło bawić 

lubią taniec 

lubią myć zęby 

nie lubią nudy… 

 

2. Wprowadzenie do tematu zabawą dydaktyczną,wysłuchanie zagadek z pokazem 

symboli narodowych. 

 

Pytanie nie trudne,  każdy to przyzna. Jak się nazywa nasza Ojczyzna? (Polska) 

 

Biel jest na niej i czerwień, 

powiewa, gdy wiatr się zerwie. (Flaga) 

 

Jaki to ptak, zgodnie 

z obyczajem starym, 

zdobi polskie monety 

i polskie sztandary? (Orzeł Biały) 

 

Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 

choć Wybicki jest autorem. 

Pieśnią jest państwa polskiego, 

Polski trzecim jest symbolem. (Hymn) 

 

3.  Pogadanka o symbolach narodowych. 

N: Każdy wolny kraj ma swoje symbole narodowe. Ma je również Polska.  

     Czy znacie polskie symbole narodowe?   

     Gdzie i kiedy możemy zobaczyć flagę Polski? 

     Jaki jest następny symbol?  

     Co orzeł ma na głowie?  

     A jaki jest trzeci symbol?  

     Spróbujemy teraz zaśpiewać nasz hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”.  

     Jak powinniśmy się zachowywać podczas śpiewania hymnu?  

*Śpiewanie hymnu narodowego. 

 

 



4. Demonstracja flagi połączona z recytacją wiersza „Barwy ojczyste”  Czesław 

Janczarski. 

Barwy ojczyste 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, 

biel jest i czerwień, 

Czerwień – to miłość, 

Biel serce czyste… 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste.       

  

* Wspólne powtarzanie wiersza. 

5. Wyświetlenie marszu z okazji Święta Niepodległości. 

Przykład marszu wojskowego z okazji Święta Niepodległości. Link do filmu:  

https://www.youtube.com/watch?v=WFcocH7XC4k 

N: Z jakiej okazji odbył się marsz?  

     Po co bierzemy udział w marszach? 

     Jak myślicie, jaki był cel marszu? 

     Jaką rolę pełniły flagi podczas naszego marszu? 

     Jak myślicie, po co są flagi? 
 

6. Zabawa ruchowa „ Chorągiewki na wietrze”. 

Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Jedne z nich są chorągiewkami, a drugie wiatrem. 

Dzieci, które są wiatrem nadymają policzki i z całej siły dmuchają. Natomiast te dzieci, które 

są chorągiewkami, zachowują się tak, jak gdyby miały zaraz odfrunąć. Potem następuje 

zmiana grup. 

 

7. „Nasza Flaga” – ułożenie flagi na podłodze z pasków bibuły. 

 

Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Rozdając bibułę w dwóch kolorach: biel i czerwień. 

Zadaniem dzieci jest ułożyć flagę Polski na podłodze.  

 

8. Praca plastyczna (załącznik nr 1). 
Dzieci wyklejają kawałkami kolorowego papieru- szablon flagi. Po skończeniu pracy wspólne 

oglądanie i zrobienie wystawy. 

 

9. Podziękowanie za udział w zajęciach. Wręczenie pamiątkowych medali – Orzeł 

Małego Patrioty (załącznik nr 2). 

 



Załącznik nr 1. 



Załącznik nr 2.  

 


