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PAKIET MATERIAŁÓW 

DYDAKTYCZNYCH 

do kształcenia na odległość dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego 

Materiał opracowany w ramach nr 6/9/2021 grantu przez Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku 
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SCENARIUSZ 1 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA : Przedszkola. Grupa dzieci 6 letnich. 

PROWADZONYCH PRZEZ: Nauczycielkę/Nauczyciela wychowania przedszkolnego 

TEMAT: „ Polska – moja ojczyzna” 

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE (PODSTAWA PROGRAMOWA) 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

2. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści 

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, 

wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych 

potrzeb i zainteresowań. 

TREŚCI NAUCZANIA - WMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: (PODSTAWA 

PROGRAMOWA) 

1. Dziecko  wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole 

narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane 

z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, 

np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów 

Unii Europejskiej.  

2. Dziecko odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, 

grupy społecznej. 

3. Dziecko nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami 

i zachowaniami społecznymi, np.  szacunek do ojczyzny. 

METODY PRACY:  

 techniki multimedialne,  

 techniki oglądowe – obserwacja,  

 pokaz,  

 przykład,  

 techniki słowne – metoda żywego słowa, rozmowa.    
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

 komputer z systemem operacyjnym zgodny z wytycznymi do pracy 

(odległość od oczu, klawiatura, miejsce do siedzenia), 

 program do wideokomunikacji (platforma edukacyjna) wybrana przez 

Przedszkole/Szkołę, np. MS Teams, 

 Zintegrowana Platforma Edukacyjna – lekcja „ Polska – moja ojczyzna” 

autor Małgorzata Borejko,  

link  https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900  (dostęp 12.03.2022) lub 

https://moje.zpe.gov.pl/b-shared-owner/Pjw58T7lZ (dostęp 28.03.2022) 

PRZEWIDYWANY CZAS:  45 minut    

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘCIA:  

Ze względu na wiek dzieci przebieg zajęć zakłada stałą pomoc rodziców. 

Część 1. Powitanie uczniów. 1 minuta. 

Nauczycielka/Nauczyciel otwiera spotkanie na platformie edukacyjnej. 

Odbywa się ono przy włączonych kamerach prowadzącego i uczestników.  

Nauczycielka/Nauczyciel proponuje aby dzieci pomachały do siebie. 

Część 2. Sprawdzenie obecności. 6 minut. 

Nauczycielka/Nauczyciel wyczytuje dzieci z listy. Zadaniem dziecka jest 

powiedzieć gdzie jest i z kim. np. Jestem w moim pokoju. Jest ze mną mama. 

Część 3. 5 minut. 

Nauczycielka/Nauczyciel recytuje dzieciom wiersz " Powiewa flaga" Czesława 

Janczarskiego, demonstrując klip flagi polskiej z lekcji na Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej. 

Powiewa flaga,  

gdy wiatr się zerwie 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień – to miłość,  

biel – serca czyste 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900
https://moje.zpe.gov.pl/b-shared-owner/Pjw58T7lZ
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Film „Flaga Polski” link do filmu 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900 (dostęp 12.03.2022) lub 

https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW (dostęp 28.03.2022) 

Dyskusja nauczycielki/nauczyciela z dziećmi 

Nauczycielka/nauczyciel Dzieci 

Jak myślicie o jakim kraju będziemy dzisiaj 

mówić? 
o Polsce 

Po czym to poznałyście? Po fladze 

Jakie kolory występują w fladze naszej 

ojczyzny? 
Biel i czerwień 

Co symbolizują te kolory? 
Czerwień – to miłość, biel – 

serca czyste 

Za chwilę wysłuchamy legendy o powstaniu 

naszej Ojczyzny ale najpierw powiedzcie mi -  

Co to jest legenda? 

Udzielają własnych odpowiedzi  

Nauczycielka/nauczyciel 

Legenda to jest takie opowiadanie, opowieść która mówi nam o postaciach 

lub wydarzeniach historycznych.  

Legendy, ludzie przez wiele lat  opowiadali sobie z pokolenia na pokolenie. 

Często ubarwiali tą opowieść dodając niesamowite historie, ale możemy przyjąć 

że przynajmniej część z tej opowieści jest prawdziwa. Właśnie tym legenda różni 

się od bajki, w której wiemy że wszystko zostało zmyślone. 

 Część 4. 10 min. Wysłuchanie legendy.  

Nauczycielka/Nauczyciel prezentuje dzieciom film „Gniazdo białego orła - 

Baśnie Polskie”, nawiązujący do tematu lekcji: 

Dzieci oglądają film z udostępnionego ekranu komputera nauczyciela. 

Link do filmu  https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0 

(dostęp 12.03.2022) 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0
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Część 5. 10 minut. 

Nauczycielka/Nauczyciel zadaje dzieciom pytania. Dzieci odpowiadają. 

Nauczycielka/Nauczyciel Dzieci 

Jakie imiona mieli podróżujący bracia? Lech, Czech, Rus 

Gdzie znalazł swoją siedzibę Lech?  

W miejscu gdzie były lasy , góry 

i rzeki 

Dlaczego wybrał właśnie to miejsce? Bo zobaczył gniazdo orła 

Czym zajmowali się potomkowie Lecha? Uprawiali pola 

Jak nazywa się nasz kraj?  

Nauczycielka/nauczyciel wyjaśnia dzieciom, ze 

nazwa naszego kraju pochodzi właśnie od 

nazwy Polanie czyli ludzie którzy uprawiali pola. 

Polska 

Kto mi powie co jest godłem naszego kraju? Orzeł Biały 

Nauczycielka/nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że nazwa naszego kraju pochodzi 

od nazwy „Polanie” czyli ludzie, którzy uprawiali pola. 

Część 6. 5 minut. 

 Nauczycielka/Nauczyciel daje dzieciom polecenie. 

Wskażcie proszę, który orzeł jest godłem Polski.  

Gdy go zobaczycie, powiedźcie głośno  TEN. 

Uruchamia film/klip na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej „ "Orły w godłach 

państw" 

Link https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900  (dostęp 12.03.2022) 

https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW (dostęp 28.03.2022) 

Nauczycielka/Nauczyciel uruchamia klip „Elementy godła” opowiadając 

o poszczególnych częściach godła. 

Film „Elementy godła Polski”. Link https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900  

(dostęp 12.03.2022) lub https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW (dostęp 

28.03.2022 ) 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW
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Nauczycielka/Nauczyciel prosi dzieci aby opisały własnymi słowami jak wygląda 

godło Polski. 

Dz. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle. 

Część 7. 5 minut. 

Nauczycielka/Nauczyciel prosi dzieci by stanęły przed komputerem. Mówi, że za 

chwilę zabawimy się w orły, które lecą nad naszym krajem.  

Demonstruje na ekranie lot orła, wykorzystując zasoby z lekcji na Zintegrowanej 

Platformie Edukacyjnej, uruchamia  Gif Animacja lotu orła (org. Aquila adalberti 

in flight, animation). Link https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900 

(dostęp 12.03.2022) lub https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW 

(dostęp 28.03.2022) 

Dzieci przed komputerem naśladują lot orła.  

Po 3 minutach.  

A teraz zobaczycie jak z lotu ptaka piękna jest nasza ojczyzna. 

Nauczycielka/Nauczyciel uruchamia na ekranie film „Polska z lotu ptaka”, 

komentując poszczególne fragmenty filmu. Link do filmu: (dostęp 12.03.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=5CS6IIJ3cLs 

Część 8. 3 minuty. 

 Podsumowanie. Nauczycielka/Nauczyciel kończy pracę na Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej, zamyka swój ekran powracając do pracy na platformie edukacyjnej. 

Wszyscy włączają swoje kamery. 

Nauczycielka/Nauczyciel zadaje dzieciom zagadkę. 

1. Pytanie nietrudne – każdy to przyzna. Jak się nazywa twoja Ojczyzna ? 

 Dzieci:  Polska 

2. Czy wiesz jaki to znak w czerwonym polu biały ptak?    

 Dzieci:  Godło Polski 

3. Wędrowało  braci trzech, który był Polakiem? 

Dzieci:  Lech 

4. W oczach się mieni, biel przy czerwieni powiewa w święto na polskiej ziemi ?  

Dzieci: Flaga 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DV6C056vW
https://www.youtube.com/watch?v=5CS6IIJ3cLs
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Zagadki przygotowano na podstawie portalu 

https://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+ojczyznach. 

Część 9. Zakończenie.  

Nauczycielka/Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną pracę na zajęciach.  

Dzieci machają sobie na pożegnanie. 
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