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SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

"PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE” 
 

 

CEL OGÓLNY: 

 kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, 

właściwego zachowania podczas uroczystości 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 

Dziecko: 

 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 

 

WEJŚCIE POCZTU SZTANDAROWEGO - werble 

 

- Baczność ! 

- Poczet sztandarowy wprowadzić ! 

- Do hymnu Ośrodka ! 

- Po hymnie. Spocznij ! 

 

WIERSZ: MICHAŁ 

FRAGMENT „POLONEZA OGIŃSKIEGO” - GRA MARCIN 

 

Dzisiaj wielka jest rocznica 

Jedenasty Listopada!... 

Tym, co zmarli za ojczyznę 

Hołd wdzięczności Polska składa. 

Im to bowiem zawdzięczamy 

wolność , mowę polską w szkole, 

to, że tylko z ksiąg historii 

poznajemy dziś niewole . 

Uroczyście biją dzwony 

w mieście flagi rozwinięto 

i me serce się raduje 

że obchodzę polskie święto 

 

WYJŚCIE POCZTU SZTANDAROWEGO - werble 

 

- Baczność ! 

- Poczet sztandarowy wyprowadzić ! 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA 

 

 

PROWADZĄCA 

 

Kiedyś bardzo, dawno temu przed wieloma laty 

Miała Polska kłopot z sąsiadami trzema. 

Zabrali nam ziemię i krzyczą: 

“Nie ma Polski nie ma!” 

Źli ludzie zabrali nam Polskę. Ale Polacy bardzo kochali swój kraj 

I mimo, iż nie było go na mapie , mieli go w swoich sercach. 

  

"O MÓJ ROZMARYNIE” 

 

„LEGIONY” 

 

PROWADZĄCA 

 

Postanowili walczyć i walczyli bardzo długo, 

Aż w końcu 11 listopada 1918 roku odzyskali Polskę 

Dlatego właśnie dzisiaj wspólnie świętujemy , 

Bo my też kochamy naszą ojczyznę. 

 

Wiersz  - "Polska" Ryszard Przymus - RECYTUJE BASIA 

 

Polska- to taka kraina,  

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska- Ojczyzna... 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 

 

 

„Z MŁODEJ PIERSI SIĘ WYRWAŁO” 

 

„PRZYBYLI UŁANI” 

 

PROWADZĄCA 

 

Polacy tak jak inne wielkie narody mają swoje bardzo ważne znaki 

Pierwszy znak to hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego 

w czasie którego należy zachować powagę i stać w pozycji na baczność 

Proszę wstać !!! Baczność!!! 

 

  „MAZUREK DĄBROWSKIEGO” 

PROWADZĄCA 

Drugim bardzo ważnym znakiem jest flaga Polski 

Opowie  o tym  wiersz “Barwy Ojczyste” 



Wiersz-„ Barwy ojczyste” Czesław Janczarski - RECYTUJE WERONIKA 

 

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. 

 

„PRZYBYLI UŁANI” 

„DZIŚ DO CIEBIE..” 

 

POKAZ MULTIMEDIALNY 

 

„WARSZAWIANKA” – na metalofonie gra Marcin 

 

PROWADZĄCA 

 

O innych ważnych znakach dla Polaków dowiemy się z wiersza pt.”Katechizm polskiego 

dziecka.” Władysława Bełzy 

 

 

Kto ty jesteś? 

Polak mały! 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały! 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swymi! 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi! 

Czym ta ziemia? 

Mą ojczyzną! 

Czym zdobyta? 

Krwią i blizną! 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze! 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę! 

 

 

„WOJENKO, WOJENKO”,   

„UŁANI, UŁANI” 

 

PROWADZĄCA 

 

Dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy walczyli dziś mamy Ojczyznę wolną i piękną.  

 

Wiersz  “Ojczyzna” Włodzimierz Domeradzki - RECYTUJE KASANDRA 

 

 



Wszystko dokoła: 

Dom i przedszkole, 

Fabryczne dymy, 

Żelazna kolej... 

Kwiaty przy oknie, 

Klon koło bramy, 

Słoneczny uśmiech 

Kochanej mamy.... 

I las , co cieniem 

Dzieci zaprasza- 

Wszystko to Polska, 

Ojczyzna nasza! 

 

 

„NIE NOSZĄ LAMPASÓW" 

„ROZKWITAŁY PĘKI BIAŁYCH RÓŻ„ 

 

MARCIN 

 

W historii Polski, tak się składa, 

Był kiedyś ponad wiek niewoli. 

Jedenastego Listopada 

Nasz kraj z niewoli się wyzwolił. 

I wtedy myśl powstała taka, 

By przez szacunek dla przeszłości 

Ten dzień na zawsze, dla Polaka, 

Pozostał Dniem Niepodległości. 

 

 

„NIEPODLEGŁA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


