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DATA –13.11.2014 

 

CELE OGÓLNE: 

 kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli 

narodowych i właściwego zachowania podczas uroczystości 

 poznanie sylwetek wybitnych Polaków: J. Piłsudskiego, F. Chopina, 

J Matejki, J. Wybickiego, H. Sienkiewicza. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

Uczeń: 

 rozpoznaje portrety wybitnych Polaków, 

 wie, że kraj w którym żyje to Polska i że jest Polakiem, 

 rozpoznaje symbole narodowe: godło, barwy, hymn, 

 zachowuje odpowiednią postawę podczas uroczystości 

 

   PRZEBIEG   UROCZYSTOŚCI 

 

POWITANIE : 

 

Witamy wszystkich gości . 

Dzisiaj święto Polski - Dzień Niepodległości 

Dzisiaj wielka jest rocznica 

Jedenasty Listopada 

Tym co padli za Ojczyznę 

Hołd wdzięczności Polska składa 

Im to bowiem zawdzięczamy wolność 

Polską mowę w szkole, to że z kart historii poznajemy dziś niewolę 

Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy  i w hołdzie   

Wolności hymn Polski śpiewamy 

 

WEJŚCIE POCZTU SZTANDAROWEGO 

 

Baczność ! 

Poczet sztandarowy wprowadzić ! 

Do hymnu ! 

 

Po hymnie, spocznij ! 

Poczet sztandarowy wyprowadzić ! 
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    CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA 

 

wykonanie  na metalofonie przez Marcina  fragmentu muzyki do filmu „Czas 

honoru”  

 

RECYTATOR - Basia 

     

   Pytasz się co to Polska. 

 

RECYTATOR - Michał 

 

   Co to Polska ? 

   To niebieskie niezapominajki w stawie, 

   To woda stojąca na łąkach. 

 

RECYTATOR - Basia 

  

   Kiedy nagle las zaszumi, 

   Mowę sosny gdy zrozumiesz, 

   To jest Polska? 

 

RECYTATOR - Marcin 

 

   Gdy zobaczysz gdzieś topole, 

   Królujące ponad polem – to jest Polska. 

 

RECYTATOR - Michał 

 

   Kiedy drogim jest ci w życiu 

   Żyto srebrne przy księżycu. 

   To jest Polska! 

 

RECYTATOR - Basia 

 

   Co to jest Polska? 

   Ujrzysz biały krzyż wycięty, 

   Hełm, a pod nim piasek święty. 

TO JEST POLSKA ! 

 

PROWADZĄCY 

 

Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej 

ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnioną niepodległość, 

którą utraciła w wyniku zagrabienia jej ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. 

Nieustanne próby Polaków zmierzające do odzyskania niepodległości, niestety 
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nie przynosiły powodzenia. Państwo niegdyś tak wielkie i sławne przestało 

istnieć. 

 

Piosenka „Wojenko, wojenko” 

 

PROWADZĄCY 

 

Mimo, że Polskę wymazano z mapy świata, nie wymazano jej z serc Polaków.  

 

Piosenka „Rozkwitały pęki białych róż„ 

 

PROWADZĄCY: 

 

Imię Polski rozsławili wybitni Polacy. I głosili światu, że ona jest i nie umarła. 

 

CZYTA BASIA: 

 

Józef Wybicki – żołnierz, napisał pieśń dla wojska, która stała się naszym 

hymnem narodowym, 

Fryderyk Chopin – komponował muzykę, jego polonezy, mazurki i oberki 

przepełnione były miłością i tęsknotą za ojczyzną, 

Jan Matejko – przypominał swoimi obrazami potęgę Polski i piękne czyny 

Polaków, 

Henryk Sienkiewicz – pisał powieści historyczne, w których opiewał 

zwycięstwa Polaków. 

Józef Piłsudski – marszałek, twórca „Legionów” poprowadził Polaków do 

wolności. 

 

portrety Polaków są wnoszone po kolei przez uczniów i ustawiane na 

sztalugach, w tle rozbrzmiewa muzyka F. Chopina. 

 

RECYTATOR - Michał 

 

   Generał Dąbrowski, 

   Bohater wielbiony, 

   Wiódł do Polski z ziemi włoskiej 

   Waleczne legiony 

   Wiekopomna chwała 

   Nad wodzem płonęła 

   I piosenka nad nią brzmiała: 

 

   Jeszcze nie zginęła. 

 

Piosenka „Marsz Pierwszej Brygady” 
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RECYTATOR - Marcin 

 

  Być Polakiem - to przede wszystkim mieć honor. 

  Chodzić do niemieckiej czy rosyjskiej szkoły, 

  Ale w domu uczyć się języka polskiego i historii. 

  A historię Polska miała piękną. 

 

pokaz slajdów, w tle muzyka z filmu „Polskie drogi” 

 

PROWADZĄCY: 

 

  Być Polakiem – to znaczyło 

  Nie tylko marzyć o wolnej Polsce, 

  Ale walczyć o nią, a często i oddać życie. 

  I szli żołnierze na śmierć dla nas, 

  Byśmy mieli dziś wolny kraj. 

 

Piosenki: „Szara Piechota”, „Ułani, ułani..”, „O mój rozmarynie”, 

„Niepodległa” 


