
Scenariusz zajęć do programu kształcenia „Myślę- działam- idę w świat” 

 

Autor: Małgorzata Urbańska 

Klasa II 

Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, 

społeczna, muzyczna, ruchowa 

Temat lekcji: Piękna nasza Polska cała. 

 

Cel/cele zajęć: 

- kształtowanie umiejętności wskazywania 

kierunków geograficznych i krain 

geograficznych na mapie 

- kształtowanie postawy patriotycznej 

- kształtowanie poczucia tożsamości 

narodowej 

- rozwijanie umiejętności współpracy 

w grupie 

 

Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: 

- poznam i nazwę kierunki geograficzne 

i krainy geograficzne 

- poznam barwy ojczyste 

- będę pracować w grupie przestrzegając 

ustalonych zasad 

- zaśpiewam refren nowej piosenki 

 

 

Kryteria sukcesu dla ucznia: 

- rozpoznaję i nazywam kierunki geograficzne oraz  krainy geograficzne 

- wymieniam symbole narodowe i barwy ojczyste 

 

Podstawa programowa:  :  1.1)a), 1.3)a), 1.3)c), 3.1)a), 4.2)b), 5.4), 5.8), 6.3,  

 

Metody pracy: pokaz, ewaluacyjna,  interaktywna  gra dydaktyczna, zabawa z muzyką, 

pogadanka, burza mózgów 

Formy pracy:  zbiorowa, grupowa zróżnicowana, indywidualna  

 

Środki dydaktyczne: zagadka, wiersz „Barwy ojczyste” Czesław Janczarskiego, prawdziwa 

flaga szkolna, pięć dużych arkuszy papieru z zaznaczonym szablonem mapy Polski,  wiersz 

„Twój dom” Wanda Chotomskiej, gra multimedialna Orientacja na mapie 

http://LearningApps.org/watch?v=phizqwb8t01 

piosenka https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM „Jestem Polakiem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learningapps.org/watch?v=phizqwb8t01
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

Przebieg zajęć 

 

  

 

Centra Aktywnej 

Edukacji 

 

 

 

1. Wprowadzenie tematu zajęć. Nauczyciel zadaje zagadkę: 

 

Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna. 

      Jak się nazywa nasza Ojczyzna? 

      Rzeczpospolita Polska. 

 

2. Swobodne wypowiedzi uczniów nawiązujące do celów zajęć. 

Przykładowe pytania: 

Jakie są nasze barwy ojczyste ( biel i czerwień), jakie są barwy 

flagi Polski ( biało- czerwone). Nauczyciel odczytuje wiersz 

„Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego. Ponownie zadaje 

pytanie i pokazuje uczniom  szkolną flagę Polski. 

 

 

3.  Podział uczniów  na cztery grupy. Każda grupa dostaje  arkusz 

papieru z narysowanym szablonem mapy polski. Pracuje z mapą 

Polski. Zadaniem uczniów jest prawidłowe zaznaczenie krain 

geograficznych na mapie z uwzględnieniem kolorów tych krain: 

morze Bałtyk na niebiesko, góry Tatry na czerwono, niziny na 

zielono, jeziora to niebieskie kropki, wyżyny na pomarańczowo.  

 

4. Działania uczniów przy dużym szablonie mapy Polski. 

Zadaniem uczniów jest prawidłowe wskazanie kierunków 

geograficznych północ, południe, wschód, zachód. Wybrany 

uczeń,  który odpowiedział prawidłowo podchodzi do tablicy 

i wpisuje odpowiedni kierunek w odpowiednim miejscu. 

 

Po prawidłowym uzupełnieniu mapy kierunkami geograficznymi 

uczniowie uzupełniają dużą mapę w  krainy geograficzne: 

Bałtyk, Zakopane…. . Podczas wskazania określają położenie 

np. Bałtyk na północy itp. 

 

 

5. Praca w tych samych grupach. Uczniowie zaznaczają ważniejsze 

miasta na mapie Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk oraz 

miejsce zamieszkania uczniów. Wszyscy uzupełniają mapy w 

grupach a chętny  uczeń uzupełnia dużą mapę na tablicy. 

 

 

6. Odczytanie wiersza „Twój dom” Wandy Chotomskiej. 

 

polonistyczno- 

komunikacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyczno-

przyrodnicze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polonistyczno- 

„Drogowskazy” 

-wskazówki 

i uwagi o 

realizacji 



Burza mózgów- Gdzie możemy znaleźć ojczyznę? 

 

7. Uczniowie wysłuchują kilkukrotnie utworu „Jestem Polakiem” 

i utrwalają w pamięci  tekst refrenu. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

8. Zadanie multimedialne dotyczące uzupełniania krain, kierunków 

i miast na mapie Polski- sprawdzenie kryterium sukcesu. 

             Orientacja na mapie 

 

9. Podróż po mapie. Zadaniem uczniów jest wykonanie na małej 

kartce rysunku, przedstawiającego  odwiedzone miejsce w 

Polsce, które najbardziej się uczniom podobało i zaznaczenie jej 

na dużej mapie.  

 

10. Swobodny taniec i śpiewanie poznanej dzisiaj piosenki „Jestem 

Polakiem” w nagrodę za aktywny udział uczniów na zajęciach. 

 

11. Ocena zajęć. Zadaniem uczniów jest narysowanie na tablicy 

uśmiechniętej buzi po prawej stronie tablicy, jeżeli zajęcia się 

podobały i smutnej buzi po lewej stronie tablicy jeżeli zajęcia 

nie spełniały ich oczekiwań.  

komunikacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artystyczno - 

ruchowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

„Barwy ojczyste” Czesław Janczarski 
 
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze, biel i czerwień, 
Czerwień to miłość, 
Biel serce czyste, 
Piękne są nasze barwy ojczyste 
 
 
 
Tekst piosenki 
Niezwykłe Lekcje Rytmiki: Jestem Polakiem 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
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Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
 
Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 
Ciuchcia pomknie daleko 
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
 
Pierwsze jest Zakopane 
Miejsce wspaniała 
Gdzie góry i górale są 
Kraków to miasto stare 
W nim piękny Wawel 
Obok Wawelu mieszkał smok 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
 
Teraz to już Warszawa 
To ważna sprawa 
Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
I wiele innych, pięknych miejsc 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
Toruń z daleka pachnie 
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdański 
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
/2x 
 
 



 
 
 
„Twój dom” 
Wanda Chotomska 
 

Jest w każdym naszym słowie, 
a słowa są najprostsze - 
chleb, mama, dom gościnny, 
i Wisła, i Mazowsze. 
I jest w czerwieni maków, 
i w białych kwiatach wiśni, 
w piosenkach wszystkich ptaków 
i w każdej naszej myśli.  
W mazurku chopinowskim, 

     i w czarnym węglu Śląska, 
i tu, gdzie serce mówi, 

     że to jest właśnie Polska. 


