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AKCJA
POMYSŁOBRANIE VOL. 1

Realizowana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 
kampanii społeczno-edukacyjnej

zajęć edukacyjnych dotyczących tematyki patriotyzmu
ZBIÓR SCENARIUSZY
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Drodzy Nauczyciele, Edukatorzy, Animatorzy, Entuzjaści działań społecznych, 
Przyjaciele #BarwWspólnych!

Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejne narzędzie, jakim jest kompleksowy, nowatorski 
zbiór materiałów i scenariuszy działań edukacyjnych skupionych wokół tematyki patriotyzmu.

Wychodząc z założenia, że o patriotyzmie warto rozmawiać nie tylko od święta, zachęciliśmy 
Państwa do wzięcia udziału w akcji Pomysłobranie, której przyświecało hasło „Znajdź sposób 
na patriotyzm.

Celem projektu, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w listopadzie  
2020 roku były wymiana doświadczeń oraz dialog  poświęcony tematyce patriotyzmu 
i postaw patriotycznych, rozumianych jako szacunek do symboli narodowych, zaangażowanie 
i aktywność oraz codzienne, drobne gesty.

Szukając sposobu na patriotyzm, zadaliśmy sobie i Państwu kilka niezwykle ważnych pytań: 
„Czym jest dla nas patriotyzm dzisiaj?”, „Co to znaczy nazywać się patriotą?”,  
„Gdzie szukać patriotyzmu w codziennym życiu i jak o nim rozmawiać?”.

W myśl tego, że łączą nas #BarwyWspólne, Narodowe Centrum Kultury przez różnorodne 
działania pragnie zainspirować do wymiany dobrych praktyk wszystkich, dla których temat 
patriotyzmu i postaw obywatelskich jest ważny i bliski. Poprzez naszą akcję chcieliśmy 
zachęcić do podjęcia wyzwania zarówno doświadczonych edukatorów i animatorów, jak  
i ludzi młodych, zainteresowanych poszerzaniem kompetencji w zakresie edukacji 
patriotycznej i działalności prospołecznej.

Spośród 92 scenariuszy zgłoszonych do udziału w Pomysłobraniu jury wybrało 17  
najciekawszych propozycji, które mogą stanowić inspirację do prowadzonych przez Państwa 
działań. Propozycje te z wielką przyjemnością zamieszczamy poniżej. W zbiorze znajdują 
się nie tylko scenariusze lekcji, warsztatów, zajęć, lecz także gry i zabawy dla uczestników 
w każdym wieku. 

Autorami scenariuszy są zarówno osoby realizujące działania edukacyjne zawodowo, 
posiadające doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć, jak również pasjonaci, 
działający społecznie na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich.

Życzymy miłej lektury oraz inspirujących zajęć! 
Zespół Działu Edukacji Kulturalnej 
Narodowe Centrum Kultury
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SPIS SCENARIUSZY

WARSZTATY

1. Moc ludzi | umiarkowanie trudne            | 120 minut | str. 4

2. Nadaj NOWE życie STARYM zabytkom! | łatwe            | 90 minut | str. 30

3. Polska światłem malowana | łatwe            | 4 × 60 minut | str. 33

4. Nasz sposób na patriotyzm | łatwe            | 2 × 45 minut z 10-minutową  
przerwą | str. 61

5. Wolność kocham i rozumiem | umiarkowanie trudne           | 6 × 60 minut  
(z uwzględnieniem przerw) | str. 70

6. Bliższe spotkania z patriotyzmem | umiarkowanie trudne           
| warsztaty – 1 dzień | str. 80

7. mały WIELKI Patriotyzm | umiarkowanie trudne            | Część 1: 60–90 minut,  
Część 2: 120 minut | str. 96

ZAJĘCIA

1. Barwy wolności | łatwe            | ok. 60–90 minut | str. 8

2. Zwiedzanie na bocianie | łatwe            | 60 minut | str. 20

3. Bohaterowie – dlaczego WARTO? | umiarkowanie trudne             |  
 cykl działań | str. 26

4. Masz obronić, co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze | łatwe          | 
90 minut | str. 37  

5. Patriotyzm challenge | umiarkowanie trudne            | 180 minut (3 lekcje) | str. 50

6. Wielowymiarowi Bohaterowie | umiarkowanie trudne            | 45 minut |  
str. 86

GRA

1. Jednym słowem – polska flaga! | łatwe            | ok. 60–120 minut | str. 46

2. BIAŁE. CZERWONE. POLSKA | umiarkowanie trudne            | 4 × 45 minut |  
str. 53

3. Poszukiwacze historii – gra terenowa | umiarkowanie trudne             
| ok. 180 minut | str. 74

4. MY SOM STOND | łatwe            | 90–150 minut | str. 93
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TEMAT: Moc ludzi

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 120 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
młodzież, seniorzy,

rodziny, grupy
międzypokoleniowe

POMYSŁ

Tytuł warsztatów i tematyka wiążą się z różnymi znaczeniami słowa „moc”. Moc 
oznacza: siłę, wytrwałość, hart, ale też może być użyta w znaczeniu: wiele, mnóstwo. 
W tym wypadku chodzi o moc wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą Polskę. Pojęcie 
mocy używane jest też przez młodzież w grach komputerowych RPG. Postacie 
i bohaterowie mają różne moce. Odpowiednie moce przydają się przy kolejnych 
wyzwaniach. Używając tych skojarzeń języka, można powiedzieć, że patriotyzm  
to stosowanie odpowiednich mocy w odpowiednim czasie i działanie na rzecz dobra 
wspólnego jednocześnie przez wielu ludzi. Celem zajęć jest pokazanie różnych oblicz 
patriotyzmu, nie tylko tego osadzonego w wojennej rzeczywistości i będącego walką. 
Celem końcowym jest refleksja na temat roli patriotyzmu dziś i w przyszłości.

Zajęcia opierają się na idei aktywnego uczestnictwa w prostych działaniach dramowych. 
Zastosowane ćwiczenia angażują wyobraźnię i zachęcają do własnej refleksji. Zajęcia 
mogą być dostosowane do zróżnicowanych grup wiekowych i projektowane  
w zależności od potrzeb. Wymagają jednak od uczestników podstawowej 
wiedzy historycznej. Warto zajęcia wzbogacić o elementy lokalnego dziedzictwa, 
wprowadzając lokalnych bohaterów albo odnosząc się do znanych zdarzeń w okolicy, 
np. powodzi czy wyjątkowych wydarzeń kulturalnych.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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JAK TO ZROBIĆ

Rozpoczęcie: Na początku każdy pisze swoje imię na kartce. Z drugiej strony 
„wizytówki” notuje, co jego zdaniem jest jego największą „mocą”, gra w szachy, 
gry komputerowe, matematyka, bieganie, rysowanie, rozwiązywanie zagadek. 
Następnie każdy czyta swoje imię, a potem kładzie kartkę imieniem do góry w kole. 
Kartki tworzą okrąg symbolizujący przestrzeń do wypełnienia.

Wprowadzenie: Prowadzący wprowadza pojęcie patriotyzmu. Zamiast definicji prosi 
o podanie przykładów ludzi, którzy byli zdaniem uczestników patriotami. Zwraca
uwagę na „moc”, którą można im przypisać: odwaga, spryt, pomysłowość, wytrwałość,
ale też rolę, którą odgrywali: podróżnik, żołnierz, naukowiec, przywódca.

Następnie, korzystając z wcześniej przygotowanych kart postaci, przedstawia kilka 
postaci z historii Polski. Wybór powinien być zróżnicowany, aby mógł uzupełnić 
dyskusję o nowe wątki. W zależności od tego, co zostało powiedziane we wcześniejszej 
dyskusji, prowadzący może wspomnieć o różnych postaciach z różnymi mocami. 
Dobrze jest oprócz krótkich uwag podać kilka faktów z biografii.

Przykładowe karty postaci:
• Stefan Starzyński – obrońca i prezydent Warszawy,
• Ignacy Paderewski – muzyk i dyplomata,
• Józef Piłsudski – konspirator, drukarz, przywódca,
• Irena Sendlerowa – działaczka społeczna i charytatywna,
• Jakub Mortkiewicz – księgarz i wydawca,
• Jan Kowalewski – matematyk i kryptolog,
• Zbigniew Religa – kardiolog i transplantolog,
• Czesław Miłosz – poeta i laureat Nagrody Nobla,
• Stanisław Lorentz – historyk sztuki i poszukiwacz zaginionych dzieł.
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Warto dodać też nazwiska i opisy postaci lokalnych patriotów: założyciela regionalnego 
muzeum, pierwszego bibliotekarza, konspiracyjnego żołnierza, aktywnego społecznika, 
zasłużonego radnego, nauczyciela z długim stażem, ofiarnego strażaka. Prowadzący 
zwraca uwagę na różne czasy, w których żyli ci ludzie, i różne umiejętności, czyli „moce”, 
których używali dla dobra Polski.

Zadanie główne: Prowadzący przed zajęciami przygotowuje kilka kart z hasłami 
dotyczącymi różnych wydarzeń historycznych od odzyskania niepodległości  
w 1918 r. aż po dzisiejsze czasy. Warto, aby kart przygotowanych było więcej. 
W zależności od tego, jak pójdą warsztaty używamy wszystkich albo tylko kilku. Na 
kartach powinny znaleźć się nazwy zdarzeń lub okresów z historii Polski. Opis nie jest 
konieczny. Prowadzący przedstawia w kilku słowach zarys zdarzeń albo uzupełnia 
wiedzę uczestników w tym zakresie. Celem nie jest wykład historyczny, tylko 
pobudzenie wyobraźni.

Przykładowe propozycje kart zdarzeń:
• odzyskanie niepodległości 1918 r.,
• wojna polsko-bolszewicka 1920 r.,
• budowa nowego państwa 1918–1939,
• kryzys gospodarczy w dwudziestoleciu międzywojennym 1929–1933,
• II wojna światowa 1939–1945,
• odbudowa kraju po 1945 r.,
• strajki i upadek komunizmu 1980–1989,
• reformy i budowa nowego państwa po 1989 r.,
• Polska i Europa w XXI wieku.

Następnie prowadzący dzieli uczestników na grupy 4-, 5-osobowe. Całej grupie 
przedstawia pierwszą kartę wydarzeń. Wspólnie z uczestnikami omawia cechy 
charakterystyczne tego okresu. Następnie każda grupa zapisuje na kartkach nazwy 
ról albo zawodów, które byłyby najbardziej przydatne w tamtym czasie w Polsce, 
czyli „moce”: budowniczy, lekarz, żołnierz, konspirator, organizator, planista, architekt, 
pielęgniarka, łączniczka, ekonomista, naukowiec, matematyk. Każda grupa ma 10 
kartek do zapisania. Jeśli grupa uzna, że w jakimś okresie najwięcej powinno być  
np. „żołnierz”, może napisać żołnierz na kilku kartach. 

Prowadzący kładzie kartę wydarzenia na środku koła z imionami, a grupy kładą w kole 
swoje propozycje „mocy”. Razem z uczestnikami prowadzący porządkuje kartki. Jeśli 
jakieś nazwy się powtarzają, grupowane są razem. W ten sposób powstaje mapa 

„mocy” ludzi, którzy w tamtym czasie budowali i organizowali Polskę. Prowadzący pyta 
o wrażenia i refleksje, zwraca uwagę na podobieństwa w wyborach grup i na różnice,
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pyta o „moce”, których mogło zabraknąć na kartkach, a które byłyby przydatne. Jeśli 
takie propozycje się pojawią, można dopisać je na dodatkowych kartkach i dołożyć.

Prowadzący zbiera kartki i pozostawia koło puste. Następnie używa kolejnej karty 
wydarzeń. Powtarza podobny zestaw ćwiczeń: omówienie okresu historycznego, praca 
w podgrupach, rozkładanie kartek w kole, wspólne omawianie „mocy”. W zależności 
od czasu i stopnia zaangażowania grupy te działania mogą się powtarzać. 

Zakończenie: Po kilku turach prowadzący prosi o napisanie na kartkach „mocy”, które 
mogą być najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach i w przyszłości, a następnie 
położenie ich na środku. Potem uczestnicy proszeni są o odwrócenie swojej kartki 
z imieniem i położeniem do góry stroną z opisaną „mocą”. Uczestnicy przyglądają  
się propozycjom na dziś i przyszłość, a także własnym kartkom. Prowadzący zachęca 
do uwag i refleksji: „Czy moce obecnych osób mogą być przydatne w przyszłej Polsce?”, 

„Jak nasze umiejętności i zdolności mogą mieć wpływ na patriotyzm przyszłości?”. 
Następnie wspólnie z uczestnikami układa po raz ostatni wszystkie karty „mocy” 
powstałe w czasie zajęć w kole. Ostatecznie tworzą one wielką mapę ludzi i ich „mocy” 
w Polsce. Prowadzący kończy zajęcia, dziękując za uczestnictwo i podzielenie  
się mocą refleksji i zabawy.

MATERIAŁY

karty postaci, karty wydarzeń, kartki dla uczestników

KILKA SŁÓW O AUTORZE 

Monika Rejtner – edukatorka i bibliotekarka. Współpracuje z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Fundacją Koncept 
Kultura i Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów historycznych „W cieniu 
Wielkiej Bitwy” i „Niknące obrazy” dofinansowanego z programu „Niepodległa”. Interesuje się zastosowaniem dramy 
i pedagogiki teatru w edukacji historycznej.  

I NAGRODA w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Barwy wolności 
Część I: Przepraszam, czy tu wolno? Część II: Jeszcze będzie pięknie

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ ok. 60–90 
minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY młodzież (12+)

POMYSŁ 

Zajęcia terenowe poruszające problematykę współczesnego patriotyzmu (w tym także 
patriotyzmu o charakterze lokalnym) i wolności obywatelskiej. W trakcie spaceru 
zatrzymujemy się w przestrzeniach, które będą impulsem do rozpoczęcia dyskusji 
dotyczącej naszych wyobrażeń, potrzeb, rozumienia słowa „wolność”. W spacerze 
tym kierunek rozmowy będzie wyznaczać Konstytucja RP. Poszczególne przystanki 
na trasie staną się jednocześnie miejscem, w którym uczestnicy nie tylko poznają 
historię, ale także będą mieli okazję, w sposób praktyczny, zapoznać się z różnymi 
przejawami patriotyzmu lokalnego (zadania). Dzięki temu, w części podsumowującej, 
spróbujemy sformułować pojęcie współczesnego patriotyzmu. Temat podzielony został 
na dwie części (część II jest kontynuacją i bezpośrednim nawiązaniem  
do części I), pomiędzy którymi uczestnicy będą mieli do wykonania zadanie praktyczne. 

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra



9

JAK TO ZROBIĆ

Zajęcia zawierają element dowolności i dostosowania do warunków miasta/
miejscowości, w której są przeprowadzane. Osoba prowadząca ma możliwość 
wyboru konkretnych tematów, miejsc, a także ilości czasu, który może poświęcić 
na przeprowadzenie zajęć.  Ważnym wyznacznikiem powinna być odległość pomiędzy 
poszczególnymi punktami – całość trasy nie powinna przekraczać 2 km. Poniższy 
scenariusz zawiera propozycję 2 spacerów, z których każdy trwa ok. 60-90 minut.

Część I: Przepraszam czy tu wolno?

Wprowadzenie w tematykę zajęć 
• Metoda: dyskusja prowadzona
• Materiały: pytania zawarte w karcie pracy „Wprowadzenie”
• Przebieg: Prowadzący za pomocą pytań pomocniczych wprowadza w tematykę

patriotyzmu i wolności obywatelskich.

Przystanek 1 – wolność nauki/edukacji
• Miejsce: dziedziniec szkolny
• Metoda: dyskusja prowadzona
• Materiały: źródła historyczne (załączone materiały dotyczą konkretnej placówki

znajdującej się w Stargardzie, mogą jednak posłużyć jako przykład w innych
miejscowościach lub zostać zastąpione materiałem dotyczącym miejsca, w którym
prowadzimy zajęcia), Konstytucja RP, karta pytań „Edukacja”

• Przebieg: Osoba prowadząca czyta fragmenty źródeł historycznych i Konstytucji
dotyczące edukacji, po ich przeczytaniu zachęca uczestników do wypowiedzenia
swoich przemyśleń na ten temat. Prowadzący może posiłkować się załączonym
zestawem pytań. W trakcie dyskusji zapisuje w punktach najważniejsze głosy
w dyskusji (np. propozycje zmian, kontrowersje itp.).

Przystanek 2 – wolne wybory
• Miejsce: okolice urzędu miasta / ratusza

(jeśli istnieje taka możliwość, to ich wnętrza)
• Metoda: dyskusja, referendum
• Materiały: Konstytucja RP, karty referendum, karta pytań „Wybory”
• Przebieg: Prowadzący czyta fragmenty Konstytucji. Następnie zadaje pytania

dotyczące poruszanego zagadnienia (karta pracy). Jeśli jest to możliwe, zaprasza
uczestników do wnętrza i zachęca do wzięcia udziału w referendum. (Karty należy
przygotować wcześniej. Prowadzący powinien wyjaśnić uczestnikom kolejne kroki
obowiązujące w trakcie głosowania i czuwać nad ich poprawnym przebiegiem.
Anonimowe głosy zostają zebrane i wykorzystane w części podsumowującej).
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 Przystanek 3 – wolność wyznania
• Miejsce: jeśli jest taka możliwość, to punkt ten powinien znajdować się w pobliżu

różnych miejsc związanych z religią/wyznaniem (w Stargardzie miejscem tym jest
plac, na którym dzisiaj stoi pomnik Jana Pawła II, obok cerkiew prawosławna
będąca dawniej kościołem protestanckim, w zasięgu wzroku znajduje się także
kościół rzymskokatolicki i miejsce po dawnym kirkucie)

• Metoda: dyskusja prowadzona
• Materiały: źródła historyczne (załączone materiały dotyczą konkretnych miejsc

znajdujących się w Stargardzie, mogą jednak posłużyć jako przykład w innych
miejscowościach lub zostać zastąpione materiałem dotyczącym miejsca, w którym
prowadzimy zajęcia), Konstytucja, karta pytań „Wyznanie”

• Przebieg: Osoba prowadząca czyta fragmenty źródeł historycznych i Konstytucji
dotyczące wyznania, po ich przeczytaniu zachęca uczestników do wypowiedzenia
swoich przemyśleń na ten temat. Prowadzący może posiłkować się załączonym
zestawem pytań. W trakcie dyskusji wypunktowuje najważniejsze głosy w dyskusji
(np. propozycje zmian, kontrowersje itp.), tak jak to miało miejsce w przypadku
dyskusji na temat edukacji.

Przystanek 4 – wolność słowa/wypowiedzi
• Miejsce: w pobliżu graffiti/napisów na murach (preferowane jest miejsce

kontrowersyjne ze względu na treść napisu)
• Metoda: dyskusja prowadzona
• Materiały: konstytucja, zdjęcia wpisów/komentarzy internetowych,

zdjęcia murali/graffiti, karta pytań „Słowo”
• Przebieg: Prowadzący czyta fragment Konstytucji dotyczący wolności wypowiedzi,

rozpoczyna dyskusję, posiłkując się kartą „Słowo”. W trakcie dyskusji pokazuje
uczestnikom zdjęcia graffiti zawierające zarówno obraźliwe, jak i humorystyczne
wypowiedzi – prosi o ocenę. Bardzo ważnym punktem jest rozmowa dotycząca
hejtu, zwłaszcza tego w sieci, jako tematu, który w dużym stopniu dotyka
młodzież. Prowadzący, pokazując zdjęcia wybranych wypowiedzi znalezionych
w sieci, uwrażliwia uczestników na tego typu zachowania i podaje możliwe sposoby
przeciwdziałania.

• Zadanie dodatkowe: W ciągu kilku następnych dni podczas drogi do lub ze szkoły,
uczestnicy wykonają zdjęcia 2 rodzajów: miejsc, w których pojawiają się treści
obraźliwe/krzywdzące/wulgarne, oraz miejsc będących dobrymi przykładami
dbania o przestrzeń wspólną (np. są czyste, zadbane, graffiti/mural stanowią część
ozdobną, mieszkańcy tworzą w pobliżu ogrody sąsiedzkie itp.).
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Część II: Jeszcze będzie pięknie

Przystanek 5 – przestrzeń wspólna / patriotyzm lokalny, cz. 1
• Miejsce: przestrzeń, w której można zobaczyć efekt realizacji projektu społecznego, 

np. ogród społeczny, zagospodarowaną przestrzeń wspólną itp.
• Metoda: dyskusja prowadzona, projekt
• Materiały: zdjęcia wybranych projektów społecznych realizowanych w Polsce, 

papier, flamastry, zdjęcia wykonane przez uczestników w ramach zadania 
dodatkowego 

• Przebieg: Prowadzący przypomina najważniejsze zagadnienia poruszone 
na poprzednich zajęciach w terenie. Każdy z uczestników pokazuje 2 wybrane 
zdjęcia zrobione w ramach zadania dodatkowego – jedno będące przykładem 
zaniedbań, drugie jako przykład dobrych praktyk. Dyskusja na temat zebranych 
materiałów – prowadzący notuje najważniejsze uwagi w postaci punktów. Miejsce, 
w którym odbywają się zajęcia, powinno być przykładem dobrych praktyk – 
projektem społecznym zrealizowanym przez mieszkańców okolicy. Uczestnicy 
oceniają obserwowane rozwiązania i porównują je ze zdjęciami innych projektów 
realizowanych w Polsce. Prowadzący może posiłkować się pytaniami zebranymi 
na karcie „Przestrzeń”.

Przystanek 6 – przestrzeń wspólna, cz. 2
• Metoda i materiały: jw.
• Przebieg: Grupa przenosi się w najbliższą okolicę – np. na podwórko, które będzie 

przykładem zaniedbania. Uczestnicy dzieleni są na grupy, 4-, 5-osobowe, których 
zadaniem będzie stworzenie projektu społecznego, dzięki któremu obserwowana 
przestrzeń stanie się miejscem przyjaznym. W projekcie oceniane będą pomysły 
i ich adekwatność, a nie sposób artystycznego wykonania. Najważniejszym 
punktem projektu powinno być ustalenie, jakie grupy mieszkańców są w okolicy 
(osoby starsze, małe dzieci, pracujący dorośli itp.), jakie rozwiązania/pomysły byłyby 
dla nich najciekawsze/najpotrzebniejsze i jednocześnie wpływały pozytywnie 
na integrację pomiędzy poszczególnymi grupami, a także sposób realizacji 
pomysłów – co mogliby zrobić sami mieszkańcy, skąd wziąć fundusze  
itp. Dyskusja nad zadaniem każdej z grup.

Podsumowanie:
• Miejsce: uczestnicy wracają do miejsca, w którym rozpoczynali zajęcia  

(szkoły, sali edukacyjnej w muzeum, Domu Kultury itp.).
• Przebieg: Prowadzący przedstawia zebrane w ciągu 2 spotkań materiały – na dużej 

tablicy wspólnie z uczestnikami wpisuje 10 najważniejszych zagadnień, które 
pojawiły się podczas prowadzonych dyskusji. Na ich podstawie, a także zgodnie 
z własnymi przemyśleniami uczestników wspólnie formułują krótką definicję tego,
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      czym w dzisiejszych czasach powinien być patriotyzm. Uczestnicy wraz 
z prowadzącym podsumowują i dokonują ewaluacji zajęć – czy Twoje opinie 
sprzed i po zakończeniu zajęć różnią się od siebie?”, „Czy zmieniło się coś w Twoim 
nastawieniu/nawykach?”, „Na co będziesz od teraz zwracać większą uwagę?”.

MATERIAŁY

W trakcie zajęć prowadzący korzysta z konkretnych artykułów Konstytucji RP,  źródeł 
historycznych, zestawów pytań aktywizujących, zestawów fotografii oraz papieru  
i flamastrów. Wszystkie karty pracy dołączone zostaną do scenariusza zajęć.

KILKA SŁÓW O AUTORZE 

Patrycja Jakubiak – kustosz, magister etnologii, edukatorka od 7 lat związana zawodowo z Muzeum Archeologiczno-
Historycznym w Stargardzie. Doświadczona w prowadzeniu zajęć, warsztatów i lekcji dla dzieci, osób niepełnosprawnych, 
społecznie wykluczonych oraz seniorów. Realizowała projekty edukacyjne o charakterze lokalnym, regionalnym 
i transgranicznym; współautorka publikacji edukacyjnych i autorka scenariusza oraz reżyserka przedstawienia „Szepty starej 
kamienicy”. 

II NAGRODA w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.

KARTY PRACY

>>
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KARTA DO GŁOSOWANIA

w referendum lokalnym w dniu ………...........

zarządzonym przez Radę Miasta ………...........

W jaki sposób w ………........................ powinno być obchodzone Narodowe Święto Niepodległości?

Apel wojskowy   Msza święta     Koncert

Bieg uliczny     Parada ulicami miasta

POUCZENIE
Należy zaznaczyć „X” przy maksymalnie dwóch wybranych pozycjach. Zaznaczenie znaku „X” 
przy więcej niż dwóch propozycjach lub niepostawienie znaku „X” przy żadnej opcji powoduje 
nieważność głosu.

KARTA PRACY  |  BARWY WOLNOŚCI  |  1/7
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WPROWADZENIE

Czym jest, według Ciebie, patriotyzm? Czy nazwał/abyś siebie patriotą? Czy „patriota” 
to, według Ciebie, pojęcie pozytywne, negatywne, o charakterze obojętnym?  
Czym jest Konstytucja RP i co można w niej znaleźć? Jakie wolności są w nią wpisane?  
Czy wolność, prawo i obowiązek są ze sobą powiązane czy wykluczają się nawzajem?  
Czym dla Ciebie jest wolność?

EDUKACJA

Czym różni się dzisiejszy system edukacji od tego opisywanego w materiałach 
źródłowych? Czy w Polsce jest pełna wolność edukacji? Jaki powinien być „idealny 
nauczyciel”? Czy trafiłeś/aś na takiego w trakcie swojej nauki? Czego powinniśmy uczyć 
się w szkole (podstawowej, ponadpodstawowej i wyższej), żeby uważać się za osobę 
wykształconą? Czy powinniśmy powrócić do podziału na szkoły żeńskie i męskie? Czy 
w innych krajach funkcjonują systemy edukacyjne, które lepiej się sprawdzają?  
Czy możesz podać konkretne przykłady różnic?

WYBORY

W jaki sposób Ty, jako obywatel, masz wpływ na władzę w swoim kraju?   
Czy istnieje, Twoim zdaniem, „ustrój idealny”? Co się zmieniło w sytuacji kobiet po 1918 
roku? Czy Twoje wybory są przemyślane? Czy przy wyborze sugerujesz się opiniami 
pochodzącymi od różnych osób/z różnych środowisk/z różnych źródeł, czy też masz 
w swoim otoczeniu osoby, które swoim autorytetem kształtują Twój wybór?

KARTY PRACY – PYTANIA

KARTA PRACY  |  BARWY WOLNOŚCI  |  2/7



15

WYZNANIE

Czy znasz osoby będące innego niż Twoje wyznania? Ile, Twoim zdaniem, jest takich 
osób w Polsce? Jakie mniejszości wyznaniowe, mieszkające na terenie Polski, możesz 
wymienić bez zastanowienia? Czy uważasz, że Twoja wiedza na temat tych mniejszości 
jest wystarczająca? Czy w Polsce każdy może praktykować swoją wiarę?  
Czy słyszałeś/aś o przypadkach dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię, 
mających miejsce w naszym kraju? Czy religia/wyznanie jest w Twoim życiu ważne? 

SŁOWO

Czy wolność słowa oznacza, że możemy mówić wszystko, co przyjdzie nam do głowy? 
Czy graffiti to sztuka czy raczej wandalizm? Jak określić granicę między jednym 
a drugim? Czy media powinny być obiektywne czy subiektywne? Podaj przykłady 
jednego i drugiego podejścia. Czy Ty, jako odbiorca szeroko rozumianych mediów, 
potrafisz krytycznie ocenić podawane informacje i ich źródła? Czy informacje 
pojawiające się w internecie są dla Ciebie w pełni wiarygodne? Na jakiej podstawie 
weryfikujesz ich prawdziwość? Czy potrafisz wyczuć manipulację w podawanych przez 
różne źródła informacjach? Z czym kojarzy Ci się cenzura? Co sądzisz o tzw. hejterach? 
Czy założenie „blokady rodzicielskiej” to pewnego rodzaju cenzura?  
Co sądzisz na ten temat?

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA – SĄSIEDZTWO

Czy miejsce, w którym mieszkasz, ma swoje podwórko? Jeśli tak, to jak je oceniasz? 
Czy znasz swoich sąsiadów? Z iloma osobami z najbliższego otoczenia jesteś w bliskich 
kontaktach? Czy na podwórkach, w pobliżu domów, powinny pojawiać się place zabaw 
dla dzieci? Podaj argumenty. Czy na Twoim podwórku jest taki plac? Jak reagujesz 
widząc zniszczoną ławkę w parku? Rozejrzyj się po podwórku, na którym stoisz – 
jak byś je ocenił/a? Czy jesteś w stanie wskazać konkretne grupy wiekowe, które 
na tym podwórku znalazłyby przestrzeń dla siebie? Czy w naszym mieście jest czysto? 
Z czego to wynika? O co, Twoim zdaniem, w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej, 
warto byłoby bardziej zadbać? Co można by było stworzyć lub dodać, aby ta przestrzeń 
była bardziej przyjazna mieszkańcom?

KARTA PRACY  |  BARWY WOLNOŚCI  |  3/7
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Art. 30
1. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno 

zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania 

przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu 

rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, 

KARTY PRACY – KONSTYTUCJA 

OGÓLNE
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zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej 
wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia 
funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Art. 35
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości 

narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, 
zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji 
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz 
do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

  

EDUKACJA

Art. 70
1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób 

wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie 

niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. 

Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki 
zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych  
w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami 
i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp 
do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy 
finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy 
określa ustawa.

5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. 



18KARTA PRACY  |  BARWY WOLNOŚCI  |  6/7

WYBORY

Art. 62
1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania 

Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów 
samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które 
prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione 
praw publicznych albo wyborczych.

WYZNANIE

Art. 53
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według 

własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie 
lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie 
w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie 
świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo 
osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego 
i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 zasada ochrony 
władzy rodzicielskiej ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej 
może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona 
wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy 
i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku 
publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia 
w praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia 
swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
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SŁOWO

Art. 54
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania 

i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy 

są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji 
na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

KARTA PRACY  |  BARWY WOLNOŚCI  |  7/7
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TEMAT: Zwiedzanie na bocianie

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 60 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
dzieci w wieku 
przedszkolnym

POMYSŁ 

Jak mówić o wartościach, o Ojczyźnie, o ważnych wydarzeniach w historii naszego  
kraju do dzieci? Jest to szczególnie trudne w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym. Najlepiej historię poznawać poprzez czytanie książek, rozmowę, 
zabawę. Chcemy przekazać najmłodszym, że Polska jest naszym domem. Miejscem, 
w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie. Tu rozpoznajemy miejsca, domy, ulice, ludzi. 
Tu są zapachy, smaki, które dobrze znamy i lubimy. W domu, w Polsce wszystko jest 
nam bliskie i znane. Dzieci drogą wyobraźni zwiedzą góry, morze i jeziora, podróżując 
na bocianie.

Cele główne: 
• wprowadzenie najmłodszych w podstawowe zagadnienia z zakresu wychowania 

patriotycznego i historii Polski,
• poszerzenie pojęcia patriotyzmu w taki sposób, aby dziecko rozumiało,  

że pod tym hasłem kryje się także szacunek dla kultury i tradycji Polski,
• przekazanie dzieciom, że święta narodowe to element, który nas łączy i warto  

go razem uczcić.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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Cele wychowawcze: 
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
• wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa. 

JAK TO ZROBIĆ

Metody pracy: problemowa, pedagogika zabawy, drama  
Formy pracy: zbiorowa, grupowa jednolita, grupowa zróżnicowana

1. Przywitanie 
Prowadząca: Ja będę mówiła „Polska”, a wy będziecie odpowiadać  

„Biało-Czerwoni”.  
Spróbujmy:  – Polska. /  – Biało-Czerwoni. / – Polska. / – Biało-Czerwoni.

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć: Co to jest Polska? – burza mózgów 
      Prowadząca zadaje dzieciom pytanie „Co to jest Polska?”.  

Dzieci podają swoje odpowiedzi. 

3. Prowadząca czyta wiersz
Polska to miasto i wieś,  
to łąka, pole i las, 
to rzeka, jezioro, góra i morze, 
to dom, w którym mieszka każdy z nas. 
To mama i tata. To my – [krzyczymy swoje imię]. 
Polska to nasza Ojczyzna.
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4. Zadanie główne: Zwiedzanie na bocianie
Prowadząca: Nasz kraj jest bardzo piękny. Można wspinać się w górach, pojechać 
nad morze, odpocząć nad jeziorem, zwiedzić zabytkowe miasta. O tym mówi książka 
Zwiedzanie na bocianie. A dlaczego na bocianie? Bo ten ptak to symbol polskiej 
przyrody. Dzisiaj odbędziemy podróż po Polsce na bocianie, oczywiście dzięki 
wyobraźni. 

Dzieci wchodzą w role:

a. Jesteśmy w górach, wspinamy się wysoko (kolana unosimy wysoko w górę),  
idziemy ciężko pod górę. Jesteśmy na szczycie. Rozglądamy się dookoła, w lewo,  
w prawo, jeszcze raz. Schodzimy na paluszkach w dół. 

b. Jedziemy na Mazury. Tutaj możemy jeździć rowerem, powoli, szybko. Dojechaliśmy 
do gęstego lasu. Nie da się jechać, musimy przedzierać się przez chaszcze. Jesteśmy 
nad jeziorem. Siadamy, żeby zastanowić się, co robić. Jest kładka, przechodzimy 
na drugą stronę. 

c. Jedziemy nad morze. Pływamy, płyniemy łódką, opalamy się (oddechy – wdychamy 
nosem, wydychamy ustami). Wracamy do Gniezna – ustawiamy się za prowadzącą 
i idziemy gęsiego. 

5. Prezentacja książek o Polsce
Prowadząca pokazuje i opisuje w kilku zdaniach książki dotyczące historii, geografii 
Polski: J. Śniarowska, Zwiedzanie na bocianie, K. Wiśniewski, Przygoda z Polską, 
Historia Polski do kolorowania, D. Karpowicz, Krótka historia Polski, J. Szarek, J. Szarek, 
Kocham Polskę.

„A teraz troszkę się poruszamy. Mówiliśmy o tym, że Polska jest biało-czerwona. 
Dlaczego?”. Dzieci odpowiadają, że mamy flagę biało-czerwoną. 

6. Chorągiewki na wietrze – zabawa ruchowa 
Prowadząca dzieli dzieci na dwie grupy. Jedne z nich są chorągiewkami, a drugie 
wiatrem. Mówi, że gdy da znać, te dzieci, które są wiatrem, nadymają policzki 
i z całej siły dmuchają. Natomiast te dzieci, które są chorągiewkami, ruszają się  
tak z podniesionymi rączkami, jak gdyby chorągiewki miały zaraz odfrunąć.  
Potem następuje zmiana ról.

7. Zagadki z biało-czerwonego pudełka 
Prowadząca: W naszym biało-czerwonym pudełku są pytania.  
Wybrane dziecko losuje zagadkę. Wszyscy razem odpowiadają. 
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W górach mieszka wielki ptak. 
To jest Polski naszej znak. 
Zobaczysz go kiedyś może. 
To jest przecież biały... / Orzeł

Biel na niej jest i czerwień. 
Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie. / Flaga

Pytanie nietrudne – to każdy przyzna: 
jak się nazywa twoja Ojczyzna? / Polska

Ogoniasta panienka 
miecz i tarczę ma w rękach. 
Chociaż nie jest rycerzem, 
to stolicy nam strzeże. / Warszawska Syrenka 

Jestem wielką rzeką, 
polskich rzek królową. / Wisła

Co to za miasto, w którym, kiedy hejnał grają, 
na Ratuszu koziołki fikają? / Poznań

7. Legenda o Orle Białym – inscenizacja 
Prowadząca: Nasz kraj według legendy został założony przez Lecha. Najpierw  
za czasów legendarnego Lecha była puszcza.  
Wszystkie dzieci stają się drzewami. 

Hej, dawno temu, 
Tysiąc lat temu 
Lech orle gniazdo 
Odszukał w borze. 
I od tej pory 
Ten Orzeł Biały 
Jest świętym godłem 
Dla Polski całej.

Symbolem kraju stał się Orzeł Biały.

8. Orlęta, orlęta – zabawa ruchowa 
Dzieci biegają po sali przy muzyce, naśladując lot orła. Na hasło „Orły lądują” kucają 
na podłodze i opuszczają ręce. Zabawę powtarzamy kilka razy.
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9. Korona dla orła – zabawa 
Prowadząca: W sali jest schowana korona. Musicie ją odszukać. 
Dzieci poszukują w sali złotej korony. Dziecko, które znajdzie koronę, nakłada  
ją na głowę. Zostaje królem, któremu wszyscy się kłaniają. 

10. Stolice Polski 
Prowadząca: Od czasów Lecha kraj się rozwijał. Pojawiały się kolejne grody, potem 
miasta. Polska była królestwem. Mieliśmy w historii trzy stolice.
Kolejno stolice Polski to: Gniezno, Kraków, Warszawa.  
Zobaczcie symbole tych miast. Prowadząca wybiera troje dzieci i daje im do ręki 
ilustracje. Zobaczcie: symbolem Gniezna jest Orzeł, Krakowa – Smok Wawelski, 
a Warszawy – Syrenka. Spróbujmy razem powtórzyć nazwy trzech stolic po kolei. 
A teraz wybrane dzieci zrobią to same. 

11. Dokończ zdanie 
Wybrane dzieci kończą zdanie rozpoczęte przez prowadzącego: 

Mieszkaniec Polski to …................. – Polak
Godło naszego kraju to …................. – Orzeł
Nasza stolica to …................. – Warszawa
Królowa polskich rzek to …................. – Wisła
Flaga Polski ma barwy …................. – biało-czerwone

12. Życzenia dla Polski 
Prowadząca: Polska przeżywała zarówno sukcesy, jak i porażki. Zabrano nam naszą 
flagę, godło, wymazano nas z mapy. Jednak wielu Polaków walczyło o to, aby odzyskać 
wolność. Stało to się w 1918 r. Ponad 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. 
Ułóżmy życzenia dla Polski z tej okazji.  
Dzieci układają życzenia.

13. Katechizm polskiego dziecka – Władysław Bełza
Prowadząca: Teraz wspólnie wyrecytujmy Katechizm polskiego dziecka.  
Ja zadaję pytanie, a Wy odpowiadacie:

— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 
— Jaki znak twój? 
— Orzeł biały. 
— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swemi. 
— W jakim kraju?
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— W polskiej ziemi. 
— Czem ta ziemia? 
— Mą ojczyzną. 
— Czem zdobyta? 
— Krwią i blizną. 
— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 
— A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę.

14. Pożegnanie 
–  Polska.  /  – Biało-Czerwoni. /  –  Polska.  /  – Biało-Czerwoni.

MATERIAŁY 

książki o historii Polski dla dzieci, rekwizyty, materiały piśmiennicze

KILKA SŁÓW O AUTORZE 

Ewa Jaworska – starszy kustosz Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, koordynator akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, autorka 
programów: „A ja jestem Polak mały”, „Królewskie Gniezno Czyta”, „Biblioteka Pokoleń”, „Ależ królu, co z bogami”.  

„Jak Dobrawa Polskę poznawała”, „Codzienna gazeta Bolesława Chrobrego”, skierowanych do grup dzieci w wieku  
przedszkolnym do młodzieży szkół średnich, a także dla całych rodzin.

III NAGRODA w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Bohaterowie – dlaczego WARTO?

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Cykl działań w czasie roku szkolnego, np. 1-3 razy na miesiąc. W zależności od stopnia 
trudności wykonania i znalezienia dobrego gruntu dla współpracy.

Cykl zawiera propozycje działań na różnych płaszczyznach i w różnej rzeczywistości: 
• szkoły w czasie COVID-19, 
• szkoły zaraz po COVID-19 (mało intensywne relacje między uczniami), 
• po wakacjach roku szkolnego 2020/2021 (bliższe relacje na żywo między dziećmi, 

choć jeszcze bardzo ostrożne).
Najlepiej, gdyby zapoczątkowanie jednego działania zachęciło do tworzenia 
kolejnych, które ukazywałyby się cyklicznie. Dlatego ważna jest forma prezentacji 
i przekazania efektu działania, np. na stronie internetowej szkoły w aktualnościach czy 
na Facebooku, jeśli szkoła ma tam swój profil.

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY

dzieci i młodzież (+12), grupy międzypokoleniowe

Kto prowadzi: opiekunem projektu jest osoba dorosła, np. nauczyciel/pedagog  
ze szkoły lub ktoś, kogo szkoła do tego upoważnia (w kontakcie z osobą nadzorującą/
uczestniczącą z ramienia szkoły), ewentualnie upoważniony przez szkołę przedstawiciel 
rady rodziców. Mile widziana współpraca np. ze studentami wydziałów filmowych, 
reżyserii, teatralnych, dziennikarstwa, plastycznych, pedagogicznych itp.

Dodatkowi uczestnicy, twórcy: projekt działań ma mieć zadanie integracyjne w ramach 
społeczności szkolnej, z rodzicami, dziadkami oraz np. z sąsiedztwem, urzędem gminy, 
lokalnym muzeum, przychodnią, strażą itp.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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POMYSŁ

Chcąc zwrócić uwagę dzieci na tematy trudne i „niepopularne”, włączyć je w myślenie 
o odpowiedzialności, o poczuciu więzi ze swoim „miejscem”, trzeba dotrzeć do nich 
językiem, którym się dziś posługują. Zdalne nauczanie przykuło dzieci do komputerów, 
a bohaterowie, których poznają w Internecie czy w oglądanych filmikach i grach, odlegli 
są od naszych wzorców.

Działania rozpoczynają się od postawienia pytań. Bo dzieci zadają mnóstwo pytań, 
a zaraz potem same na nie odpowiadają. Może po prostu trzeba ich posłuchać, 
a jednocześnie nakierować na sprawy ważne. Na początku dzieci z pomocą  
np. nauczycieli przez Librusa czy Teamsa odpowiadają np. w ankiecie internetowej, 
jakie pytania z podanych wybierają. Warto dać możliwość, by dzieci napisały, jakie inne 
pytania chciałyby zadać.

Przykładowe pytania: 
• Dlaczego warto budować nasz kraj, piękne budynki, mosty, wnętrza, obiekty 

publiczne, takie jak: szpitale, sądy, muzea, czy przedmioty, np. meble (udział polskich 
architektów czy designerów w Europie zaczyna coraz bardziej być widoczny)?

• Dlaczego warto być naukowcem, odkrywać nowe technologie, np. oczyszczające 
powietrze, produkujące prąd, usprawniające działania człowieka w Polsce, a także 
na świecie?

• Dlaczego warto narażać się, bronić, walczyć o nasz kraj ?
• Dlaczego warto leczyć, ratować życie, być lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem 

medycznym? 
• Dlaczego warto rządzić, udzielać się społecznie, protestować (czasy Solidarności), 

dbać o dobro naszego kraju?
• Dlaczego warto być człowiekiem biznesu, który dba o polskie produkty, pomnaża 

je, popularyzuje polski produkt? 
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• Dlaczego warto być prawnikiem i pracować na rzecz usprawniania przepisów 
w swoim kraju?

• Dlaczego warto być rolnikiem, który działa ekologicznie, tworzy polski produkt, 
zdrowy, smaczny?

W pytaniach „przemycone” są tematy trudne, a próba odpowiedzi jest formą wspólnej 
zabawy, poznawania przyszłych zawodów, takich jak dziennikarz, filmowiec, artysta, 
badacz historii czy naukowiec, wszystko za pomocą mediów, którymi dzieci dziś bardzo 
sprawnie się posługują.

Wymowa odpowiedzi nie musi być jednoznaczna, może dzieci i młodzież dojdą 
do wniosku, że nie warto… Zawsze zostawi to jednak w głowie jakąś myśl.  
Często ci, którzy mówią, że nie warto, w razie potrzeby pierwsi idą z pomocą.

JAK TO ZROBIĆ

1. Filmik, reportaż, wywiad z Bohaterem lub kimś, kto o nim opowiada  –  
za pomocą platform Teams lub Zoom wysyłamy e-mailem pytania, a uczestnik 
nagrywa i przesyła odpowiedzi. Koordynator z pomocą dzieci dogrywa u siebie 
pytania, podkładają muzykę, tworzą całość. Dzieci szkolą się w tworzeniu 
reportaży, krótkich form filmowych, stosowaniu legalnej muzyki z darmowych stron, 
używaniu zdjęć i materiałów za zgodą autorów czy zdobywaniu autoryzacji. Tymi 
formalnościami zajmuje się opiekun projektu, ale dzieci poznają te zagadnienia. 
Można poprosić o współpracę lokalną gazetę, telewizję.

2. Nagranie audio – jw., tylko bez obrazu.

3. Filmik aminowany – np. dzieci budują np. w Minecrafcie czy w innych łatwych 
do obsługi i popularnych grach internetowych budynki znane w swoim mieście, 
takie jak: ratusz, kościół, sąd, pałac, galeria handlowa. 

Jest to pretekst do rozmowy o pięknie architektury, formy. Może być to też  
połączone z rozmową z architektem, historykiem lokalnym. 
W zadanym okresie dzieci tworzą materiały na wybrany temat, przesyłają je 
elektronicznie do opiekuna projektu. Z pomocą komunikatorów opiekun projektu 
konsultuje z wybraną grupą autorów formę wspólnej prezentacji. Efekt jest 
połączeniem tych prac z dodatkiem np. muzyki czy komentarza lektora.
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4. Prosta gra komputerowa, w której główną postacią jest Bohater, np. patron 
szkoły, jego rodzina, współpracownicy. Gra zawiera elementy znane z życia 
Bohatera, dzieje się w miejscu, w którym on żył. Jest bardzo prosta, darmowa i np. 
można adres do niej umieścić na stronie internetowej szkoły, do pobrania. Dzieci 
opracowują scenariusz gry.

5. Nietrwała rzeźba z papieru lub tektury, materiałów z recyklingu, zbudowana 
na terenie ogrodu szkolnego (np. w czasie pikniku szkolnego czy innych wydarzeń 
szkolnych).Rzeźba związana z Bohaterem lub zadanym tematem.
Realizacja we współpracy ze studentami akademii sztuk pięknych lub innej szkoły 
plastycznej, jeśli jest w pobliżu. Można zaprosić lokalną pracownię architektoniczną.

6. „Wirtualny pomnik” Bohatera (np. patrona szkoły). Dzieci pod okiem opiekuna 
projektu zbierają materiały do stworzenia multimedialnego pomnika Patrona, 
w postaci zgromadzonych (np. z wolnego dostępu) materiałów w Internecie oraz 
zgromadzonych samodzielnie materiałów, np. z lokalnego muzeum. Powstaje rodzaj 
prezentacji multimedialnej, która jest możliwa do umieszczenia na stronie szkoły 
oraz ma formę nadającą się do przesyłania między uczniami.

Ważne, by w każdym przypadku efekt pracy dzieci był pokazany np. na stronie 
internetowej szkoły, np. w aktualnościach.

MATERIAŁY

Komórka, tablet, aparat fotograficzny, laptop. (Można wypożyczyć na czas zajęć,  
by dzieci też się zapoznały obsługą sprzętu.) Oprogramowanie do montażu można zgrać 
darmowe. Do działań artystycznych, np. rzeźby w ogrodzie: materiały do zamówienia 
dodatkowo to: tektury, kleje na gorąco, sznurki, farby itp.;  
Szczegółowy dobór po konsultacji z prowadzącymi.

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Maria Małachowska – mama dzieci, które zadają mnóstwo pytań i same na nie od razu odpowiadają, tryskających zapałem 
i niespożytą energią, zwłaszcza w warunkach zdalnego nauczania. Z wykształcenia i zawodu architekt wnętrz po studiach 
na Akademii Sztuk Pięknych. Wspiera działania szkolnej Rady Rodziców.

I NAGRODA w kategorii osób zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, działających społecznie 
na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadających doświadczenia lub posiadających niewielkie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Nadaj NOWE życie STARYM zabytkom!

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Etap I: 10 minut. Etap II: 15 minut. Etap III: 20 minut.  
Przerwa: 5 minut. Etap IV: 30 minut. Etap V: 15 minut.

90 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
uczniowie klas  

V i VI szkoły  
podstawowej

POMYSŁ 

Zajęcia szkolne, mające na celu zainteresowanie dzieci historią danej miejscowości 
oraz jej zabytkami. Główną ideą jest pogłębienie poczucia lokalnej tożsamości 
(patriotyzmu miejsca) i związku ze swoim  miejscem zamieszkania, dlatego mogą być 
przeprowadzone w ramach lekcji historii lub plastyki. Poprzez zapoznanie najmłodszych 
z pojęciami, takimi jak rewitalizacja, modernizacja, konserwacja, omówienie 
na przykładzie swojej rodzinnej miejscowości przykładów historycznych obiektów, 
które są obecnie zaniedbane i nieużytkowane, oraz przez praktyczne wykorzystanie 
zdobytej wiedzy podczas wspólnych ćwiczeń projektowych (manualnych) uwrażliwia 
się dzieci na konieczność dbałości i poszanowania architektonicznych śladów 
przeszłości oraz uświadamia się im, że mają wpływ na otaczającą przestrzeń i są za 
nią współodpowiedzialne jako jej mieszkańcy. Zajęcia mają także na celu naukę pracy 
w zespole oraz prezentacji i obrony swojego pomysłu na forum grupy.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra



31

JAK TO ZROBIĆ

ETAP I: Rozmowa – pogadanka z dziećmi na temat tego, jak odbierają one przestrzeń 
swojej miejscowości. W celu uzyskania obrazu miasta w oczach dzieci należałoby  
im zadać pytania:

1. W których miejscach swojego miasta lubią przebywać? Gdzie czują się dobrze, 
a gdzie źle i dlaczego?

2. Jakie budynki według nich są ikonami architektonicznymi miejscowości, a jakie 
miejsca są „do naprawy” i dlaczego?

3. Czy według nich mieszkańcy mają wpływ na wygląd i funkcjonowanie swojego 
miasta? Jeśli tak, to w jaki sposób?

ETAP II: Prezentacja nauczyciela 1-2 wybranych obiektów o wartości kulturowej/
zabytków z okolicy, które dziś stoją nieużytkowane i „straszą”, zamiast być wizytówką 
miasta. Prezentacja ma na celu pokazanie historii obiektu i jego funkcji na przestrzeni 
lat. Ostatni slajd powinien być porównaniem dwóch stanów budynku – dawnego 
i aktualnego, tak żeby dzieci mogły zauważyć różnicę. 

ETAP III: Burza mózgów i wspólna dyskusja na temat możliwości przekształcenia 
i zmiany charakteru użytkowania oraz wyglądu obiektów. Jak nadać im nowe 
życie, co zrobić, żeby znów funkcjonowały w przestrzeni miasta architektonicznie, 
funkcjonalnie i kulturowo, zachowując ich historię, ducha miejsca, nie zapominając 
o zagospodarowaniu terenu wokół? Na zakończenie dyskusji nauczyciel tłumaczy 
dzieciom, że to, o czym mówią, to: rewitalizacja, konserwacja i modernizacja, 
wyjaśniając znaczenie pojęć. W tym celu na kolejnych slajdach prezentuje 3 przykłady 
z Polski lub ze świata tego typu zabiegów architektonicznych. 

Przykłady takich realizacji:
1. Nikiszowiec w Katowicach (przykład rewitalizacji)
2. Wzgórze Akropolu (przykład konserwacji)
3. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego (przykład modernizacji)
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Przykłady zostały dobrane tak, aby pokazać, na jaką skalę mogą być prowadzone 
wymienione działania: od bardzo dużej realizacji (Wzgórze Akropolu), pośredniej 
(dzielnica w Katowicach), aż do niewielkiej, w skali jednego budynku (Muzeum 
Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego).

ETAP IV: Kolejny etap to praca grupowa. Dzieci zostają podzielone na mniejsze,  
4-, 5-osobowe zespoły projektantów/konserwatorów. Dodatkowym urozmaiceniem 
będzie wymyślenie sobie przez nich nazw pracowni, które reprezentują. Zadaniem 
każdej grupy jest projekt rewitalizacji konkretnego omawianego podczas zajęć 
budynku. Należy narysować rzut obiektu z zaproponowanymi nowymi funkcjami, 
zagospodarowanie terenu wokół oraz jego elewacje i widok, pokazać architekturę.

Aby pomóc dzieciom zrozumieć zadanie, należałoby zaproponować np.: 
• zmianę zewnętrznego wyglądu budynku, czyli jego ścian, kolorystyki (elewacji), 
• zmianę wnętrza (charakteru, funkcji), 
• zmianę otoczenia (dodanie zieleni: drzewa, krzewy, kwiaty, mała architektura). 

Nie należy jednak narzucać wymienionych możliwości, a wręcz przeciwnie – wskazane 
jest podkreślenie, że ma być to ich własny, autorski pomysł, tak aby uczestnicy mieli 
okazję wykazać się kreatywnością, nieszablonowym myśleniem i pomysłowością 
z poszanowaniem historii. Projekty powinny być przedstawione w formie graficznej 
na dużych kartonach/brystolach.

ETAP V: Ostatnie 15 minut zajęć to prezentacja swoich pomysłów przez każdą grupę 
i wybór najlepszego rozwiązania, z uwzględnieniem historii obiektu, kontekstu miejsca 
i propozycji nowych zmian.

MATERIAŁY 

duże kartony/brystole o wymiarach 100 × 70 cm, mazaki, cienkopisy, kredki, gumki 
do ścierania

KILKA SŁÓW O AUTORKACH 

Paulina Bartoszewicz, Kinga Bartoszewicz, Magdalena Bereźniak pod opieką dr Magdaleny Sulimy – koło naukowe „mała 
ARCHITEKTURA” z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Koło prowadzi działania w zakresie edukacji 
architektonicznej i regionalnej dzieci i młodzieży. Stawiamy na edukację młodych pokoleń poprzez zabawę, która pobudza 
kreatywność, twórczość, wyobraźnię przestrzenną, zmysł estetyki oraz poczucie lokalnej tożsamości Podlasia (patriotyzm 
miejsca). 

II NAGRODA w kategorii osób zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, działających społecznie 
na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadających doświadczenia lub posiadających niewielkie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Polska światłem malowana.  
Fotografia bez użycia aparatu fotograficznego

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 4 × 60 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY

powyżej 7 lat, bez górnej granicy wiekowej, mogą być to zajęcia dla dzieci, młodzieży, 
osób dojrzałych i seniorów, preferowane warsztaty w grupach międzypokoleniowych

POMYSŁ 

Obrazy fotograficzne tworzone bezpośrednio na materiale światłoczułym bez użycia 
aparatu fotograficznego – luksografia. Prace analogowe, wykonane przez ułożenie 
roślin na światłoczułym materiale srebrowym. Wszystkie etapy wykonuje się przy 
typowym oświetleniu naturalnym lub sztucznym. Metoda ta nie wymaga ciemni. 
Efektem są prace odnoszące się do wartości społecznych i kulturowych Polaków. 
Walory artystyczne wynikające z użytej techniki, kompozycji zostaną osadzone we 
współczesnych realiach i tradycyjnych wartościach.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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JAK TO ZROBIĆ

Prowadzący zwraca się do uczestników z pytaniami:
• Co to jest patriotyzm?
• Jak możemy wyrazić patriotyzm?
• Jakie znacie symbole patriotyczne, narodowe?
• Jakie są barwy narodowe?

Wszystkie odpowiedzi są zapisywane na tablicy. W dalszej części zajęć posłużą  
one jako inspiracja do tworzonych prac. 

Wprowadzenie: zapoznanie uczestników ze specyfiką materiału światłoczułego 
w kontekście stosowanej metody luksografii. Prowadzący prowadzi prezentację 
objaśniającą luksografię. Uczestnicy zgodnie z przedstawioną metodą wykonują 
samodzielnie prace pod kierunkiem prowadzącego.

Przebieg procesu wykonywania luksografii:
1. Otwieramy zapinki antyramy i rozkładamy ją.
2. Na zwykłej kartce wielkości papieru światłoczułego układamy kompozycję 

z wykorzystaniem roślin. Zwracamy uwagę na to, jakich roślin używamy. 
Kompozycje powinny odwoływać się do polskich symboli narodowych. Prowadzący, 
układając przykładową kompozycję przedstawia podstawowe zasady kompozycji.

3. Wyciągamy ze szczelnego opakowania światłoczułą kartkę, która musi mieć 
format mniejszy niż posiadana antyrama. Operację tę wykonujemy w cieniu lub 
w pomieszczeniu, tak by kartka nie była w pełnym nasłonecznieniu.

4. Światłoczułą kartkę kładziemy na płycie antyramy emulsją do góry. Emulsję możemy 
wyczuć pod palcem jako stronę bardziej śliską. Strona światłoczuła już po chwili 
zaczyna zmieniać swój odcień, co pozwala upewnić się, że jest  
to część światłoczuła.

5. Ułożoną wcześniej na zwykłej kartce kompozycję przenosimy na kartkę 
światłoczułą. Wcześniejsze przygotowanie układu na zwykłej kartce jest o tyle 
potrzebne, że wskazane jest w miarę sprawne zapełnienie elementami kompozycji 
kartki światłoczułej. Możliwe jest bezpośrednie tworzenie układu na materiale 
światłoczułym, bez uprzedniego przygotowania.

6. Przygotowaną kompozycję na papierze światłoczułym przykrywamy szybą (pleksi) 
antyramy i zapinamy klamerki, aby unieruchomić układ w antyramie.

7. Tak przygotowaną antyramę z kompozycją wykładamy na działanie światła 
słonecznego lub sztucznego. Czas naświetlania to w zależności od natężenia światła 
ok. 1–1,5 godziny.
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8. W czasie naświetlania prowadzący zajęcia omawia zarys historii fotografii 
z położonym akcentem na polską fotografię patriotyczną, jej rolę w budowie 
i utrzymaniu tożsamości narodowej.

9. Dodatkowo w czasie naświetlania przygotowany zostaje przez uczestników roztwór 
utrwalacza. Należy postępować zgodnie z instrukcją na etykiecie utrwalacza.  
Polega to na zmieszaniu w odpowiednich proporcjach utrwalacza wodą.

10. Wyraźna zmiana barwy niezakrytej części papieru światłoczułego w antyramie 
świadczą o wystarczającym naświetleniu.

11. Do jednej z kuwet wlewamy utrwalacz, do drugiej wodę.
12. Po zdjęciu zapinek antyramy zdejmujemy przyciskające szkło i kompozycję roślinną 

z papieru światłoczułego, który wkładamy do utrwalacza. Proces utrwalenia trwa 
zgodnie z etykietą na utrwalaczu od 5 do 10 minut.

13. Utrwalony obraz na papierze światłoczułym przekładamy do wody, gdzie następuje 
kilkunastominutowy proces płukania.

14. Po wypłukaniu obrazki zawieszamy, przypinając za brzegi do sznurka spinaczami 
do bielizny.

15. W czasie suszenia przechodzimy do obejrzenia prac i omówienia. Na tym etapie 
zwracamy uwagę na użyte polskie rośliny. Analizujemy układy kompozycyjne i ich 
odniesienie do polskich symboli narodowych.

16. Z wykonanych prac uczestnicy tworzą wspólną wystawę – Polska Światłem 
Malowana.

Poniżej przykładowe prace wykonane proponowaną techniką:
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MATERIAŁY 

liście, kwiaty i inne elementy roślinne, które posłużą do stworzenia kompozycji, papier 
światłoczuły o podłożu plastikowym, utrwalacz fotograficzny, antyramy, kuwety  
lub inne naczynia dostosowane do rozmiaru używanego papieru fotograficznego, 
szczypce fotograficzne lub inne szczypce, można używać zamiast nich rękawiczek 
lateksowych (utrwalacz nie jest toksyczny ani żrący, zatem dopuszcza się wykonywanie 
zadań gołymi palcami), spinacze do bielizny

Zalety prezentowanej metody:
• atrakcyjne i nowatorskie przedstawienie symboli patriotycznych i narodowych,
• powtarzalny i za każdym razem łatwy do osiągnięcia pozytywny efekt,
• przekazanie wiedzy na temat źródeł fotografii i grafiki przełożonej na patriotyczną 

wizję dzieł. 

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Dariusz Myhan – magister sztuki, ukończył z wyróżnieniem Wydział Sztuki Mediów i Scenografii warszawskiej ASP. Autor 
12 wystaw indywidualnych, uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Trzykrotnie otrzymał stypendium twórcze Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS. Prowadzi zajęcia w Białostockim Ośrodku Kuratorskim ze sztuki, zawierające elementy praktyczne 
wykonywania luksografii. Dwukrotnie prowadził autorskie warsztaty luksografii w siemiatyckiej Bibliotece Publicznej. 
W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzył i opublikował cykl filmów przedstawiających 
i promujących metodę luksografii.

III NAGRODA w kategorii osób zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, działających społecznie 
na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadających doświadczenia lub posiadających niewielkie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze* 
* Tytuł jest cytatem z piosenki Marka Grechuty Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest, wykorzystywanej 
podczas niniejszych zajęć.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 90 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY młodzież z klas VI–VIII 
szkoły podstawowej

POMYSŁ 

Zajęcia, oparte na tekście piosenki Marka Grechuty Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest, 
mają na celu uświadomienie uczestnikom zalet Polski, z których mogą być dumni, oraz 
pokazanie wspólnej odpowiedzialności każdego z nas za rozwój kraju na rozmaitych 
płaszczyznach. Zostały podzielone na dwie części: w pierwszej uczniowie lepiej 
poznają dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Polski, w drugiej zaś zastanawiają 
się nad własnym udziałem w kształtowaniu lepszej Ojczyzny. Zajęcia opierają się 
na metodach aktywizujących uczniów i uczeniu się od siebie nawzajem.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra



38

JAK TO ZROBIĆ

Metody pracy: praca w grupach, praca metodą stacji, praca z tekstem piosenki, 
dyskusja, burza mózgów, praca indywidualna

Przebieg zajęć: 

Część I: Pokochać Ojczyznę, czyli Gala Skarbów Polski

1. Prowadzący dzieli uczniów na 4 kilkuosobowe zespoły.
2. Każda z drużyn otrzymuje odrębne zadanie – przygotowanie jednej ze stacji, 

prezentujących konkretny aspekt polskiego dziedzictwa kulturowego  
lub przyrodniczego. W ramach stacji mają zaprezentować kandydatury 5 postaci  
lub miejsc, które nominują do tytułu „Skarbów Polski”. Drużyny otrzymują 
instrukcje i wzory profili do swoich zadań (załącznik 1). Na przygotowanie stacji 
mają 20 minut. Podczas pracy nauczyciel podchodzi do poszczególnych grup, 
odpowiadając na ewentualne pytania.

3. Uczniowie (po 1 zespole, w kolejności wyznaczonej przez nauczyciela) odwiedzają 
stacje przygotowane przez pozostałe grupy. Na każdej stacji zapoznają się z pracami 
kolegów i koleżanek i oddają głos na osobę, zabytek lub miejsce, które uważają za 
najbardziej wartościowe i interesujące w danej kategorii. Każdy uczeń oddaje głos 
osobno, zapisując imię i nazwisko osoby lub nazwę miejsca na małej karteczce 
i oddając grupie zarządzającej daną stacją. 

4. Każdy zespół podlicza głosy oddane w swojej kategorii. 
5. Następuje ogłoszenie wyników – nauczyciel może przeprowadzić je w formie  

„Gali Skarbów Polski”, prosząc przedstawicieli poszczególnych zespołów 
o odczytanie werdyktów w ich kategoriach oraz zachęcając wszystkich uczniów 
do braw.

Część II: Być patriotą, czyli jak „obronić, co najlepsze”?

1. Nauczyciel rozdaje uczniom tekst piosenki Marka Grechuty Gdy pytasz mnie, czym 
Ojczyzna jest. Tekst zawiera luki do uzupełnienia przez uczniów (załącznik 2).
Prawidłowe odpowiedzi: rynku, Krakowie, przeszłość, historii, wiarę, mowa, Mickiewicza, 
bajki, przeżyć, historią, sztuką, mądrości, ciebie, serce, pomoc.

2. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o odczytanie uzupełnionego tekstu.
3. Rozmowa: 

— Jakie elementy – w nawiązaniu do pierwszej części zajęć oraz tekstu piosenki – 
składają się na nasze narodowe dziedzictwo?

— W jaki sposób my możemy przyczynić się do rozwoju naszej Ojczyzny 
w wymienionych dziedzinach?
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4. Nauczyciel rozkłada w sali duży kartonowy model sylwetki człowieka.  
Przedstawia go uczniom jako ich rówieśnika, który postanowił zostać patriotą. 
Uczniowie mogą nadać postaci imię. 

5. Uczniowie zapisują na kartonowej sylwetce, co ich rówieśnik może zrobić, by 
przyczynić się do rozwoju Polski w tych dziedzinach, których dotyczyły stacje 
w pierwszej części zajęć. Nauczyciel prosi uczniów, by skupili się na tej dziedzinie,  
jaką zajmowała się wcześniej ich grupa.

6. Wybrani przez nauczyciela uczniowie odczytują wszystkie zapisane pomysły. 
7. Każdy z uczniów otrzymuje od nauczyciela kartkę z końcowym cytatem z piosenki 

Grechuty (załącznik 3). Na odwrocie kartki uczestnik zajęć ma zapisać, w jaki 
sposób on sam w najbliższym czasie może przyczynić się do rozwoju Ojczyzny.

8. Chętni uczniowie odczytują swoje pomysły.
9. Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach i aktywność.

MATERIAŁY

instrukcje dla poszczególnych zespołów (załącznik 1 – dla każdej grupy 5 kopii profilu), 
kredki, flamastry, długopisy, małe karteczki (do głosowania), teksty piosenki z lukami 
(załącznik 2), duża kartonowa sylwetka człowieka, kartki z cytatem (załącznik 3).

Potrzebny będzie również sprzęt pozwalający na odtworzenie piosenki.

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Monika Ziółkowska – absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczycielka języka polskiego 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krakowie. Miłośniczka XIX-wiecznej literatury i teatru oraz pasjonatka 
poszukiwania kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.

KARTY PRACY

>>
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Załącznik 1

Grupa 1 – kategoria LITERATURA

Zadanie: na podstawie znalezionych w Internecie informacji wypełnijcie profile pięciu pisarzy 
lub poetów wybranych spośród poniższych:

Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, Zbigniew Herbert, 
Czesław Miłosz, Wisława Szymborska

Własnoręcznie narysowany portret 

Wzór profilu:

Imię i nazwisko 

Epoka literacka 

Tytuł utworu lub obrazu, który uważacie za warty docenienia  
i uzasadnienie – co podoba się Wam w tym dziele?

Za jakie zasługi ten autor powinien zostać wyróżniony?

KARTA PRACY  |  JAK OBRONIĆ...  |  1/6
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Załącznik 1

Grupa 2 – kategoria MUZYKA I MALARSTWO

Zadanie: na podstawie znalezionych w Internecie informacji wypełnijcie profile pięciu muzyków 
lub malarzy wybranych spośród poniższych:

muzycy: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski, Krzysztof Penderecki; 
malarze: Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski

Własnoręcznie narysowany portret 

Wzór profilu:

Imię i nazwisko 

W którym wieku żył artysta?

Tytuł utworu, który uważacie za warty docenienia i uzasadnienie –  
co podoba się Wam w tym dziele? 

Przygotujcie utwór do odtworzenia kolegom lub obraz do wyświetlenia  
na telefonie

Za jakie zasługi ten autor powinien zostać wyróżniony?

KARTA PRACY  |  JAK OBRONIĆ...  |  2/6
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Załącznik 1

Grupa 3 – kategoria ZABYTKI

Zadanie: na podstawie znalezionych w Internecie informacji wypełnijcie profile pięciu zabytków 
wybranych spośród poniższych:

Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek w Malborku, Kopalnia soli w Wieliczce, Kościół 
Mariacki w Krakowie, Kościół Mariacki w Gdańsku, katedra w Gnieźnie, katedra w Poznaniu, 
Hala Stulecia we Wrocławiu

Własnoręcznie narysowany zabytek

Wzór profilu:

Nazwa zabytku

Miejscowość i województwo

Za jakie zasługi ten zabytek powinien zostać wyróżniony?

Co działo się w tym miejscu w przeszłości?

KARTA PRACY  |  JAK OBRONIĆ...  |  3/6
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Załącznik 1

Grupa 4 – kategoria SKARBY PRZYRODY

Zadanie: na podstawie znalezionych w Internecie informacji wypełnijcie profile pięciu miejsc 
wybranych spośród poniższych:

Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów, Rysy, ruchome wydmy w Łebie, Puszcza Białowieska, 
jeziora na Mazurach, Ojcowski Park Narodowy, Pustynia Błędowska, Puszcza Augustowska

Własnoręcznie narysowane miejsce

Wzór profilu:

Nazwa miejsca

Miejscowość i województwo

Za jakie zasługi to miejsce powinno zostać wyróżnione?

Opis miejsca (własnymi słowami)

KARTA PRACY  |  JAK OBRONIĆ...  |  4/6



44

Marek Grechuta, Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest 
Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest, odpowiem: 
czyś chociaż raz chodził po ............................... w ...............................,
czyś widział Wawel, komnaty, krużganki,
miejsca, gdzie ............................... dodaje Ci sił
Z tej ............................... wielkiej, dumnej,
z władzy mocnej i rozumnej
czerpiesz dzisiaj ............................... w kraju dobry los
króla dzwon, co kraj przenika,
mowa Skargi, wzrok Stańczyka
przeszłość wielka, wzniosła to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa
Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych
w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych
wypełnia place, ulice i domy
znajomy zgiełk – twoja ............................... co lśni                                       
Pięknem wierszy ...............................,
powieściami Sienkiewicza
z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą
mądre ............................... Krasickiego,
poematy Słowackiego
............................... twych bogactwo to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa
I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
............................... swą, mową, ............................... te trzy kwiaty
trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń
muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał
Bez historii, mowy, sztuki
Bez ............................... tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj
dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ...............................
tysiąc lat historii patrzy w ............................... twe
Masz obronić, co najlepsze
by służyło Polsce jeszcze
liczy na twą ............................... dziś Ojczyzna twa
dziś Ojczyzna twa

Załącznik 2

KARTA PRACY  |  JAK OBRONIĆ...  |  5/6
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Załącznik 3

W grafice wykorzystano zdjęcie na wolnych licencjach

KARTA PRACY  |  JAK OBRONIĆ...  |  6/6
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TEMAT: Jednym słowem – polska flaga! 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

w przybliżeniu 60–120 minut – zależy od wielkości planszy, losowości 
i znajomości przez graczy odpowiedzi na pytania

POZIOM TRUDNOŚCI PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
młodzież, grupy 

międzypokoleniowe, 
rodziny 

POMYSŁ 

Gracze dążą indywidualnie do jak najszybszego „pokolorowania” własnej części flagi 
(czerwonego lub białego pasa) przy ostatecznym celu gry, jakim jest „pokolorowanie” 
całej flagi. Przez wprowadzenie tego delikatnego elementu współzawodnictwa 
i współpracy gra może być bardziej atrakcyjna dla odbiorcy, któremu zależy 
na wygraniu. Można grać w kilka zespołów – w takiej sytuacji potrzebnych jest tyle 
zestawów do gry (opisanych w punkcie 7), ile jest zespołów (wygrywa zespół, który 
pierwszy „pokoloruje” całą flagę). Można grać nawet w pojedynkę – wtedy gracz 
przesuwa się zarówno pionkiem białym, jak i czerwonym i sam „koloruje” górną i dolną 
część flagi. Można grać np. całą klasą jako jednym zespołem na dużej planszy, po której 
może się jako pionek poruszać np. jeden uczeń, gdy nauczyciel lub edukator zadaje 
pytania po kolei uczniom.

Jako forma zajęć wykorzystywana jest gra, polegająca na wspólnym, zespołowym 
tworzeniu polskiej flagi, przez co pomysł nawiązuje do tytułu kampanii 
#BarwyWspólne. „Kolorowanie” flagi odbywa się przez poruszanie się pionkami 
po planszy w formie flagi i zakrywaniu pól kwadracikiem o odpowiednim kolorze 
po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania z zakresu patriotyzmu, wiedzy o Polsce. 
Pytania pochodzą z kart z gry Słowa wspólne.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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Zajęcia są łatwe do przygotowania i umożliwiają sporą elastyczność w dopasowaniu 
do potrzeb np. w klasie, w domu, a nawet na zewnątrz (np. na szkolnym podwórku czy 
podczas festiwalu lub pikniku). Plansza jest możliwa do wydrukowania na drukarce 
(bądź indywidualnie przygotowana w większym formacie, np. na brystolu), pionkiem 
może być cokolwiek, a poprzez użycie kart z gry Słowa Wspólne w ciekawy sposób 
rozszerza się wachlarz wykorzystania tych materiałów, jednocześnie nie wymagając 
przygotowania dodatkowych pytań (choć oczywiście nie jest to wykluczone – edukator 
może przygotować swój zestaw).

Schemat planszy do gry i zarys rozgrywki:

Wymiary planszy: 5 × 8 kwadratowych oczek

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

9 10 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

START: gracz biały>

cz
ęś

ć 
 

w
sp

ól
na

START: gracz czerwony

>

nieparzyste oczka  
na kostce → gra 
biały

tło czerwone → 
zamiana na białe 
(przez przykrycie 
białym kwadracikiem)

oczka parzyste  
na kostce → gra 
czerwony

tło białe → 
zamiana na czerwone 
(przez przykrycie 
czerwonym 
kwadracikiem)
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CEL:

pokolorowanie całej flagi (gracz biały na biało, a gracz czerwony na czerwono); 
pośrednio wygrywa gracz, który pierwszy pokolorował swoją część flagi na właściwy 
kolor, ALE cała rozgrywka jest wygrana, jeśli cała flaga jest poprawnie ukończona

ROZGRYWKA:
1. Gracze rzucają kostką – ten, który wyrzuci więcej oczek, będzie graczem 

zaczynającym rozgrywkę.
2. Gracz zaczynający może wybrać, czy chce być czerwonym czy białym pionkiem  

(np. u nas wybrał biały).
3. Gracz biały rzuca kostką. Jeśli wypadnie nieparzysta liczba (np. u nas 3), to startuje 

z pola START dla gracza białego i przesuwa się w wybranym przez siebie kierunku 
(w pionie, poziomie; NIE po przekątnych) o liczbę oczek wyrzuconych na kostce  
(np. u nas o 3 w prawo).

4. Gracz odpowiada na pytanie ze swojej „kupki” i jeśli odpowie poprawnie, kolor 
pola zamienia się na przeciwny (u nas na biały), a jeśli nie zna odpowiedzi, zostaje 
na tym polu, ale nie zmienia jego koloru na przeciwny (np. u nas pole zostałoby 
czerwone).

5. Kostką rzuca przeciwny gracz i wykonuje czynności z punktów od 3 do 4.

*    W częściach wspólnych planszy (pola 9–12) – jeśli gracz, który tam wszedł pierwszy,  
    nie zna odpowiedzi na pytanie, przechodzi ono na drugiego gracza i jeśli on odpowie,  
    to oczko na planszy zmienia kolor w połowie na czerwony i w połowie na biały. 

**  Jeśli zostało już mało oczek do poprawnego „pokolorowania”, to konieczne jest wyrzucenie dokładnej 
   liczby na kostce, by trafić w puste oczko.

Gra może być wykorzystana np. na zajęciach informatyki, podczas których uczniowie 
mogą być zachęceni do zaprogramowania gry w jednym z języków programowania 
i później grania na komputerach. 

Można też ją wykorzystać na zajęciach np. plastyki, gdzie dzieci tworzą indywidualnie 
swoją wyklejankę lub wydzierankę, przyklejając kwadraciki, a wcześniej pod nadzorem 
nauczyciela przygotowując plansze. 
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• gra planszowa z wykorzystaniem losowości oraz elementów taktyki, 
• pytania z zakresu wiedzy o Polsce (w przypadku nieznajomości odpowiedzi 

możliwość poszerzenia swojej wiedzy bazując na dostępności odpowiedzi),
• delikatne współzawodnictwo i praca zespołowa, 
• tworzenie flagi z wykorzystaniem barwnych kwadracików (elementy zadania 

plastycznego podobnego do tworzenia mozaiki).

MATERIAŁY 

• plansza do gry o wymiarach 5 × 8 kwadratowych pól (wymiary odpowiadają 
proporcjom polskiej flagi); górna część planszy wydrukowana lub narysowana jest 
na czerwonym papierze/brystolu (z wykorzystaniem szablonu zaprezentowanego 
w punkcie 6), a dolna na białym, 

• 1 para (lub więcej, jeśli gra więcej zespołów) pionków w kolorach białym 
i czerwonym (w przypadku braku można grać czymkolwiek jako pionkiem),

• tradycyjna kostka sześcienna, 
• 8 kwadracików (odpowiadających rozmiarom pól z planszy) w kolorze czerwonym,
• 8 kwadracików (odpowiadających rozmiarom pól z planszy) w kolorze białym, 
• 4 kwadraciki w kolorach biało-czerwonych (do kładzenia na pola, które w wyniku 

gry zostały już „pokolorowane”),  
• klej do przyklejania kwadracików (opcjonalnie).

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Anna Sokulska – długoletnia licencjonowana przewodniczka miejska po Krakowie oraz miłośniczka i mieszkanka tego miasta. 
Współpracuje także jako przewodniczka i edukatorka muzealna z różnymi instytucjami kultury, dla których organizuje 
wydarzenia edukacyjne. Autorka tekstów do przewodników po dzielnicach Krakowa. Współpracuje również z Kołem Grodzkim 
PTTK oraz ze Stowarzyszeniem podgórze.pl. Stypendystka programu „Kultura w sieci” MKiDN (https://kulturawsiecimysli.
blogspot.com/). 

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Patriotyzm challenge

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
180 minut  
(3 lekcje)

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
uczniowie 

szkoły średniej

POMYSŁ

Współczesne młode pokolenie podchodzi z dystansem do tradycji, zabytków, 
przeszłości. Młodzi ludzie stronią od patetycznych obchodów państwowych świąt 
rocznicowych. Dynamika zmieniającego się świata sprawia, że to, co dawne, stało się 
mało atrakcyjne, nauczanie o tym, czym jest patriotyzm, wymaga unowocześnienia. 
Lekcje typu: wypracowanie, plakat czy nawet prezentacja multimedialna, sprowadzają 
się do efektu 3Z: zakuj, zalicz, zapomnij. Powinniśmy sprawić, żeby młodzieży zależało 
na zgłębianiu i poszerzaniu wiedzy z danego tematu, zdobywaniu kolejnego „levelu” 
(liczby polubień, udostępnień, liczby wyświetleń). Metodologia pracy powinna 
uwzględniać ich język, narzędzia, jakich używają na co dzień, zainteresowania.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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Lekcja 1 – pogadanka – wprowadzenie przez nauczyciela. Pogadanka rozpoczęta 
załącznikiem nr 1, tj. filmikiem prezentującym przykładowy challenge. Rozmowa 
z uczniami na temat podjęcia wyzwania popularyzacji patriotyzmu.
METODA: burza mózgów – praca polegająca na opracowaniu pomysłów 
na prezentację, spot, analiza umiejętności, zasobów technicznych uczniów i szkoły, 
opracowanie listy potrzebnych materiałów i konsultacji (np. konsultacje z informatyki); 
praca indywidualna – praca domowa – zebranie informacji, czym są patriotyzm, 
symbole narodowe, hymn, święta narodowe, ojczyzna, duma narodowa lub 
tłumaczenie pojęć za pomocą prezentacji multimedialnej oraz dyskusja, czym są te 
pojęcia dla uczestników.

Lekcja 2 – praca w grupach – podział uczestników na grupy: 1) symbole, 2) znani 
Polacy na świecie, 3) sławni z…
METODA: merytoryczne opracowanie treści spotu – praca z podręcznikiem WOS, 
historii; praca z materiałami źródłowymi – publikacje dostępne w pdf, strony 
internetowe; praca z folderami turystycznymi – zaprezentowanie potencjału 
popularyzacji tradycji na przykładzie wybranych regionów (z uwzględnieniem lokalnego 
dziedzictwa); konkurs jeden z dziesięciu z wykorzystaniem kart Słowa wspólne 
(do pozyskania w NCK) – przerywnik – zabawa sprawdzająca dotychczas zdobytą 
wiedzę.

Lekcja 3 – przygotowanie techniczne: nagranie spotów, opracowanie informatyczne, 
umieszczenie materiału na stronie szkoły i utworzonym koncie na portalu typu: 
Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, powtórzenie wiadomości, prezentacja 
multimedialna, dyskusja o zagrożeniach i metodach popularyzacji patriotyzmu, 
zachęcenie uczniów do aktualizacji umieszczonych materiałów. 

MATERIAŁY

• załącznik 1 – filmik z YouTube'a prezentujący challenge, np. Hey yo Polish Check ~ 
tiktok compilation,

• materiały ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• materiały ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
• materiały ze strony Narodowego Centrum Kultury, 
• materiały ze strony zabytek.pl, 
• pakiet edukacyjny #BarwyWspólne, 
• materiały ze strony polska.travel.pl – atrakcje i zabytki, dziedzictwo Unesco.
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KILKA SŁÓW O AUTORZE  
Katarzyna Górecka – Polka, mama trójki dzieci w wieku szkolnym, starająca się wzbudzić w nich pozytywne emocje na myśl 
o ojczyźnie. Z wykształcenia historyk i pedagog.

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: BIAŁE. CZERWONE. POLSKA

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 4 × 45 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
młodzież ze 

starszych klas szkoły 
podstawowej

POMYSŁ

Celem zajęć jest wzmacnianie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 
zabawę edukacyjną. Ich celem jest ponadto budzenie zainteresowania przeszłością, 
porządkowanie informacji, a także rozwijanie umiejętności komunikowania się  
na poziomie grupy i klasy. Zajęcia skierowane są do młodzieży w różnym wieku,  
przede wszystkim jednak do uczniów szkół podstawowych i mogą być modyfikowane 
w zależności od wieku i możliwości intelektualnych uczniów. Zajęcia mogą zostać  
przeprowadzone na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, lekcjach 
wychowawczych, na świetlicy, przy minimalnym wykorzystaniu materiałów 
pomocniczych. Zadania w części I mają charakter rywalizacji grup uczniów (dwie 
jednostki lekcyjne). Zadania w części II mają charakter zbiorowej zabawy (1 godzina).  
Po zakończeniu gier nauczyciel powinien omówić je, skomentować, zapytać uczniów, 
co wydarzyło się z ich perspektywy. Zadania w części III odnoszą się do propozycji 
zajęć plastycznych (1 godzina).  

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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CZĘŚĆ I 

Zadanie 1. Mazurek Dąbrowskiego
Przeczytaj lub zapisz na tablicy trzy zdania dotyczące historii Mazurka Dąbrowskiego, 
bądź jego fragmenty, z których jedno jest nieprawdziwe. Po upływie odpowiedniego 
czasu poproś grupy o głosowanie na stwierdzenie, które ich zdaniem jest nieprawdziwe. 
Wszystkie drużyny, które zidentyfikowały fałszywe stwierdzenie, otrzymują jeden 
punkt i gra jest kontynuowana. Uczniowie mogą sami napisać zdania lub krótkie 
historie i wymienić się nimi między grupami. Grupa, która utworzyła te zdania, może 
wyjaśnić, dlaczego jedno stwierdzenie jest fałszywe.

Przykładowe zdania:
1. Autorem Mazurka Dąbrowskiego był Józef Wysocki (fałsz).
2. W tekście polskiego hymnu pojawia się żeńskie imię – Basia (prawda).
3. W tekście hymnu pojawiają się postacie historyczne – Napoleon, Stefan Czarniecki 

(prawda).

Zadanie 2.  Znani Polacy
Przygotowując się do tej gry, należy stworzyć listę kilku znanych Polaków (Fryderyk 
Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Jan Matejko itd.). Następnie ochotnik 
z grupy 1 siada na krześle przed tablicą twarzą do klasy. Moderator pisze nazwisko  
ze swojej listy na tablicy. Uczeń może zadać klasie do 20 pytań typu tak lub nie,  
aby ustalić tożsamość osoby zapisanej za nim. Jeśli tożsamość jest trudna, można 
pozwolić uczniom dać zgadującemu kilka wskazówek, które doprowadzą go 
do odpowiedzi. Kiedy osoba zostanie ujawniona, zawodnik z kolejnej grupy przystępuje 
do gry, a grupa otrzymuje punkt (można zróżnicować punktację, np. jeśli uczeń zgadnie  
po 5 wskazówkach, grupa dostaje 4 punkty, jeśli po 10 – 3 itd.).

Zadanie 3. Cytaty
Zadanie rozwija umiejętności zapamiętywania. Wymaga przygotowania karty 
z cytatami znanych osób (przysłów, powiedzeń, fragmentów lektur itd.). Na jednej 
karcie napisz pierwszą połowę jednego z tych słynnych cytatów. 
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KARTA A KARTA B

Pan Bóg nas ma za błaznów. I to prawdy 
blisko,

że między ludźmi Polak, jak Boże igrzysko. 
Krzysztof Opaliński

Polska nie zginie brakami obywatelstwa 
i cnoty,

nie zginie brakami męstwa i środków 
materialnych, ale zginie terroryzmem 
nierozumu. Maurycy Mochnacki

Dla Polaków można czasem coś  dobrego 
zrobić,

ale z Polakami nigdy. Aleksander Wielopolski

Mogą upadać i narody szlachetne, giną tylko nikczemne. Stanisław Staszic

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, 
aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze 
i dwie krople krwi –

a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, 
ale i bardzo kosztownym.  
Józef Piłsudski

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju  
za wszelką cenę.

Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów 
i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest 
honor. Józef Beck

Bóg mi powierzył honor Polaków, Jemu samemu go oddam. Józef Poniatowski

Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Z Księgi Henrykowskiej

Dogadaliśmy się jak Polak z Polakiem. Lech Wałęsa

Idź złoto do złota. My, Polacy, w żelazie się kochamy. Skarbek

Koń, jaki jest, każdy widzi. Z encyklopedii Benedykta 
Chmielowskiego

Kto nienawidzi, już przegrał. Stefan Wyszyński

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Józef Beck

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie.  
Roman Dmowski

Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Jerzy Popiełuszko

Jestem królem waszym, nie wymyślonym ani malowanym.  
Stefan Batory

Nie chcę, ale muszę. Lech Wałęsa

Polska to obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic. Józef 
Piłsudski

Kury im macać, a nie rewolucję robić. Józef Chłopicki

Jam nie z soli ani z roli, jeno z tego, co mnie boli, wyrosłem.  
Stefan Czarniecki

Królem jestem ludzi, nie sumienia. Stefan Batory
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Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Jan III Sobieski

Szkoda czasu i atłasu. Stanisław August Poniatowski

Trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami. Feliks Oraczewski

Ucz się chłopcze łaciny, a ja cię zrobię mościpanem. Stefan Batory

Wolności nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać. Jan Paweł II

Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie. Akt fundacji 
Akademii Zamoyskiej

Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

Za króla Olbrachta wyginęła szlachta.

Nic o nas bez nas.

Plecie jak Piekarski na mękach.

Jedni od Sasa, drudzy od Lasa.

Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.

Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły (koniecznie parzysta liczba) i rozdaje każdemu 
karty, na których są wypisane cytaty. Zadaniem zespołu jest zapamiętać jak najwięcej 
cytatów (uczniowie w grupach mogą czytać je na głos, rozmawiać o znaczeniu cytatów, 
sprawdzać się nawzajem). Po wyznaczonym czasie rozpoczyna się gra. Jeśli w grze 
uczestniczą cztery drużyny, potrzebny jest podwójny zestaw kart, jeśli sześć – potrójny 
itd. Uczniowie dwóch drużyn stają naprzeciwko siebie. Na stole przed nimi rozłożone 
są karty B (odpowiednio duże) w ten sposób, że połowa jest skierowana w stronę 
pierwszej grupy, a połowa w stronę drugiej (dla rozróżnienia karty dla pierwszej grupy 
mogą być innego koloru). Nauczyciel odczytuje w przypadkowej kolejności cytaty 
z karty A. Zadaniem uczniów jest odnaleźć drugą połowę cytatu.

• Jeśli gracz z pierwszej drużyny poprawnie dotknie karty, wtedy ta karta jest 
usuwana z gry.

• Jeśli gracz z pierwszej drużyny poprawnie dotknie karty drużyny drugiej, zanim 
członek drużyny drugiej jej dotknie, drużyna pierwsza daje przeciwnikom jedną  
ze swoich kart.

• Jeśli ktoś popełni błąd i dotknie niewłaściwej karty, wówczas wszystkie karty 
pozostają w grze, a drużyna przeciwna jako karę daje dwie swoje karty.

• Jeśli żaden gracz nie dotknie karty w wyznaczonym czasie, wszystkie karty 
pozostają w grze.
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Jeśli druga połowa cytatu została poprawnie zidentyfikowana, wówczas nauczyciel 
odkłada kartkę z pierwszą połową cytatu. Jeśli druga połowa cytatu nie została 
poprawnie zidentyfikowana, wówczas nauczyciel przesuwa kartę na spód trzymanego 
przez siebie stosu.  Drużyna, która jako pierwsza usunie wszystkie swoje karty z gry, 
wygrywa. Jest to również dobra okazja, by po zabawie wyjaśnić genezę powiedzeń 
występujących w grze.

CZĘŚĆ II

Zadanie 4. Znaczenie słów
Zadanie wymaga przygotowania kart z parami słów o różnych znaczeniach. Uczeń 
otrzyma kartę, na której zapisana jest jedna definicja tego samego słowa. Celem gry 
jest zidentyfikowanie przez każdego ucznia słowa, które odpowiada znaczeniu na jego 
karcie, usuńmy / Na dany sygnał na dany sygnał „wędruje” po klasie w poszukiwaniu 
osoby, która trzyma kartkę z innym znaczeniem tego samego słowa. Można rozgrywać 
grę w ciszy!

Przykładowe pary wyrazów:

• dzieje państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś (historia),
• opowieść o jakimś zdarzeniu (historia).

• kraj, w którym się ktoś urodził, którego jest obywatelem lub z którym jest związany 
więzią narodową (ojczyzna),

• miejscowość, kraj, gdzie coś powstało lub gdzie występuje (ojczyzna).

• znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają (symbol),
• znak literowy lub cyfrowy stosowany do oznaczania wielkości, jednostek miar, 

artykułów handlowych, pierwiastków chemicznych itp. (symbol).

• wstążka lub pasek materiału zawiązane tak, że tworzą dwie pętelki i dwa końce 
proste (kokarda),

• motyw uzupełniający stosowany w ornamentyce renesansu, baroku i klasycyzmu 
(kokarda).

• znak w kształcie tego ptaka, będący godłem jakiegoś państwa, narodu, znakiem 
herbowym (orzeł),

• o człowieku bardzo zdolnym, wyróżniającym się (orzeł).

• godło państwa, ziemi, miasta lub instytucji (herb),
• dziedziczny znak rodowy szlachty i arystokracji (herb).
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• przymocowany do drzewca kawałek tkaniny o określonej formie i barwach (flaga),
• międzynarodowy znak poddania się lub propozycji rokowań pokojowych (flaga).

• dzień w kalendarzu (3 maja),
• święto uchwalenia konstytucji (3 maja).

• odzyskania niepodległości (11 listopada),
• dzień w kalendarzu (11 listopada).

• przedstawiciel dynastii panującej w Polsce (Piast),
• część koła lub tarczy stykająca się z wałem lub osią (piasta)

• maszyna szyfrująca (Enigma),
• zagadka, tajemnica (enigma).

• szlachcic polski hołdujący dawnym obyczajom i poglądom (Sarmata),
• członek ludu koczowniczo-pasterskiego (Sarmata).

Zadanie 5. Z mapą  
Podziel uczniów na grupy. Wywieś polityczną mapę świata. Rozdaj uczniom 
przygotowane karteczki samoprzylepne z nazwami państw z prośbą, by znaleźli 
w Internecie określone słowo (np. „dzień dobry”) w języku państwa, które widnieje 
na karteczce. Następnie uczniowie powinni przylepić je w odpowiednich miejscach 
na mapie. Drużyna, która zrobi to pierwsza, wygrywa. 

Zadanie 6. Gra w bingo
Ułóż (znajdź w Internecie) 24 zagadki/pytania. Napisz 24 odpowiedzi na tablicy 
w przypadkowej kolejności. Rozdaj uczniom karty BINGO i poproś, aby skopiowali 
odpowiedzi z tablicy na swoje karty, po jednej odpowiedzi na kwadrat. Uczeń 
sam wybiera, gdzie napisać każdą odpowiedź. Następnie nauczyciel czyta zagadki 
umieszczone na swoich fiszkach. Jeśli uczeń znajdzie odpowiedź pasującą do pytania, 
rysuje „X” przez tę odpowiedź na swojej karcie BINGO. Gra toczy się w ten sposób, 
dopóki jeden z uczniów nie będzie miał na swojej karcie 5 „X” z rzędu. Sprawdź, czy 
uczeń ma poprawne odpowiedzi na zagadki, zanim ogłosisz go zwycięzcą gry. 

Przykładowe pytania:
1. Widnieje w polskim godle – orzeł.
2. Poszanowanie dla odmiennych poglądów, zachowań itp. – tolerancja.
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3. Autor polskiego hymnu narodowego – Wybicki.
4. Kraj, z którym łączy nas bliska więź – ojczyzna.
5. Siedziba królów polskich – Wawel.
6. Najazd Szwedów na Polskę w połowie XVII wieku – potop.
7. Król polski, zwycięzca spod Wiednia – Sobieski.

PRZYKŁADOWA KARTA DO GRY W BINGO

BINGO
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CZĘŚĆ III

Zadanie 7. Tworzymy pomnik
Do wykonania zadania będą potrzebne papier, kredki, ewentualnie dostęp 
do Internetu, drukarka. Rozpocznij lekcję od poproszenia uczniów o zidentyfikowanie 
lokalnych pomników (lub znanych pomników narodowych) i tego, co one symbolizują. 
Porozmawiaj o tym, czy twoi uczniowie uważają, że zabytki, które oglądali,  
są stosownymi i adekwatnymi pomnikami, co zmieniliby w pomnikach lub co do nich 
dodali, jakie wydarzenie lub postać powinny zostać upamiętnione pomnikiem. Wyjaśnij, 
że będą teraz tworzyć na napierze własne projekty lokalnych pomników.  
Do każdego projektu uczniowie powinni dołączyć informacje o postaci lub wydarzeniu, 
które będą upamiętnione, tytuł pomnika, gdzie należy zbudować pomnik i dlaczego, 
wyjaśnienie, w jaki sposób pomnik odzwierciedla wydarzenie lub postać.

Projekt flagi (alternatywnie)
Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie flagi dla swojej miejscowości. Pokaż uczniom 
na monitorze różne flagi. Zastanówcie się, co jest atutem flagi, jak powinna wyglądać 
dobrze skonstruowana flaga (prosta, obrazy, kolory lub wzory flagi powinny odnosić się 
do tego, co symbolizuje, ograniczona liczba kolorów na fladze do trzech, brak napisów 
lub pieczęci, oryginalna). 

MATERIAŁY 

w zależności od wykorzystanych zadań: 
• mapa polityczna, 
• Internet,
• podręcznik, notatki,
• papier, ołówki, długopisy, kredki, farby,
• kartki samoprzylepne,
• tablica i kreda

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Krzysztof Małysa – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Nasz sposób na patriotyzm

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
2 × 45 minut 

z 10-minutową 
przerwą

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY

liczebność grupy: 20–25 osób  
(średnia liczebność klasy w liceum)

uczniowie 
liceum

POMYSŁ

Jak być patriotą w dzisiejszych czasach? Czy drobne, codzienne czynności mogą 
uczynić nas patriotami? A może każdego dnia robimy coś, co sprawia, że wspieramy 
naszą Ojczyznę, (czasem) nie mając o tym pojęcia? Odpowiedzi na te pytanie udzielimy 
(wspólnie z uczestnikami) w trakcie naszych zajęć, prowadzonych w formie warsztatów. 
Warsztaty składają się z trzech części. Wprowadzenia i zapoznania (proponujemy 
krótką aktywność integracyjną), pracy w grupach (uczestnicy wykonają zadania, które 
zostaną omówione na forum całej grupy) oraz podsumowania. Poprzez spotkanie 
chcemy: skłonić do refleksji na temat patriotyzmu oraz pomóc uczestnikom znaleźć 

„sposób na patriotyzm” w codziennym życiu w obecnych czasach. 

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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JAK TO ZROBIĆ 

Wykorzystywane metody pracy:
• praca w grupach (burza mózgów, case study, prezentowanie wniosków, dyskusje), 
• rozmowa.

Przed zajęciami prowadzący przygotowuje: 
• taśmę malarską i markery,
• wydruki konturu granic Polski w formacie A3 (lub większym) dla każdej z grup 

(załącznik 2),
• wydruki historii zawartych na kartce z historiami (załącznik 1) – podczas warsztatów 

każda z grup dostaje jedną z historii,
• kartki do robienia notatek i długopisy dla każdej z grup (opcjonalnie, jeśli uczestnicy 

nie będą mieli własnych materiałów),
• kartki z wydrukowanymi znacznikami do podziału na grupy (załącznik 3).

Prowadzący ustawia krzesła tak, by uczestnicy siedzieli w kręgu. 

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Wprowadzenie do tematu i czynności organizacyjne (5 minut)

Prowadzący przedstawia się, podaje informację o warsztatach (krótko mówi 
o temacie i przebiegu spotkania). 

2. Poznanie się (15 minut) 
Poznanie się na zasadzie „wzajemnych prezentacji”. Uczestnicy dobierają się w pary, 
w których wymieniają się informacjami na swój temat. Następnie każdy, na forum 
grupy, przedstawia osobę, z którą rozmawiał. W tym czasie po sali „krążą” taśma 
malarska i marker. Każdy odrywa kawałek taśmy, na której zapisuje swoje imię.  
Tak przygotowaną „wizytówkę” przykleja na ubraniu w widocznym miejscu. 

3. Podział na grupy (5 minut)
Prowadzący dzieli uczniów na grupy. Podział następuje poprzez losowanie 
wydrukowanych znaczników (załącznik 3). Każda grupa liczy 4–5 osób. Następuje 
przemeblowanie sali – uczniowie siadają w swoich grupach. 

4. Zadanie z konturem granic Polski (20 minut) 
Każda z grup otrzymuje wydruk konturu Polski. Prowadzący tłumaczy zadanie: 

„Czym jest dla was patriotyzm? Z czym wam się kojarzy? Zróbcie w grupach burzę 
mózgów i zbierzcie wszystko, co wydaje wam się ważne. Mogą to być miejsca, 
wydarzenia, symbole, słowa, zachowania. Skorzystajcie z otrzymanych kartek. 
Możecie zapisać/oznaczyć wasze wnioski”.
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Następnie każda grupa prezentuje wyniki swojej dyskusji.

5. Przerwa (10 minut)
6. Zadanie case study (30 minut) 

Instruktor/nauczyciel wprowadza uczestników w kolejne zadanie: 

„Często patriotyzm kojarzy się nam z historią. Wspominamy bohaterów, wojny, 
historyczne bitwy i wydarzenia. A jak patriotyzm wygląda dzisiaj? Na kartkach, 
które zaraz otrzymacie, opisaliśmy przykłady różnych sytuacji z życia codziennego. 
Wspólnie przeczytajcie otrzymane historie. I odpowiedzcie na pytania, w jaki sposób 
bohaterowie podanej sytuacji mogliby okazać swój patriotyzm i czy to zrobili. 

Porozmawiajcie i zapiszcie przykłady innych sytuacji z życia codziennego, które 
mogłyby świadczyć o naszym patriotyzmie”. 

Każda z grup czyta na forum otrzymaną historię, dzieli się swoimi odpowiedziami 
i wnioskami. 

7. Podsumowanie zajęć + ostatnie zadanie (15 minut)
Prowadzący wspólnie z uczestnikami podsumowuje warsztat.  

„Patriotą można być na różne sposoby. Również (a może przede wszystkim?) 
w z pozoru prostych, codziennych sytuacjach. Dbanie o nasz język i kulturę  
(np. pomagając młodszemu rodzeństwu w nauce, dzieląc się z nim ciekawostkami 
historycznymi), wybieranie polskich produktów, uczciwe płacenie podatków –  
to też patriotyzm. Wizyta w innym kraju czy przyjmowanie zagranicznych gości  
to też okazja do dzielenia się naszą kulturą, historią, dawanie świadectwa o naszym 
narodzie (czyli również przejaw patriotyzmu). Każdy może znaleźć swój sposób 
na patriotyzm! 

Na koniec spotkania proponujemy wam pewne zadanie. Zastanówcie się,  
czy w ostatnim tygodniu mieliście jakieś okazje do bycia patriotą. Przypomnijcie 
sobie, gdzie byliście, jakie sprawy załatwialiście. Niech każdy z was zapisze  
na kartce (tylko dla siebie) sytuacje, w których dał/mógł dać wyraz swojemu 
patriotyzmowi”.

MATERIAŁY

• kartka z historiami (załącznik 1) w wersji dla uczniów i nauczyciela, 
• taśma malarska, flamaster,
• plansze z konturem Polski w formacie A3 lub większym (tyle, ile będzie grup 

zajęciowych; załącznik 2),
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• kartki i długopisy dla każdej z grup,
• kartka ze znacznikami do podziału uczestników na grupy (załącznik 3)

KILKA SŁÓW O AUTORACH 
Paulina Metkowska – właścicielka firmy edukacyjnej, od lat zawodowo zajmuje się organizacją i prowadzeniem zajęć 
oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach, domach kultury i placówkach edukacyjnych. 

Mateusz Metkowski – fotograf i urbanista (ukończył gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Gdańskim). Na co dzień 
fotografuje i prowadzi zajęcia dla dzieci. Pomysłodawca zajęć konstruktorsko-architektonicznych „Było sobie miasto”, które 
na stałe zagościły w repertuarze wielu szkół i domów kultury.

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.

KARTY PRACY

>>
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Załącznik 1  

Karta z historiami – wersje dla uczniów  
(do wydrukowania i przecięcia – każda grupa dostaje jedną historię) 

KARTA PRACY  |  NASZ SPOSÓB...  |  1/5

Historia 1 
— Już nie mogę doczekać się przyjazdu do Krakowa! Wiesz, z Gdańska nigdy nie było mi 
tam po drodze. Cieszę się, że w końcu się spotkamy – powiedziała Asia. Z Kasią poznały 
się podczas wakacyjnego wyjazdu. Obie były wychowawcami na obozie dla dzieci.  

— Ja też czekam na twój przyjazd! Mam już tyle planów! 
— Planów? Wiesz, szczerze mówiąc, nie mam ochoty na żadne działania. Myślałam,  
że pooglądamy seriale, pójdziemy do kina, w galerii mają być nowe promocje, mam 
upatrzone spodnie. Może w końcu je przecenią.  

— No co Ty! Przyjeżdżać do Krakowa i chodzić po sklepach? Mieszkam tu od urodzenia 
i bardzo chciałabym pokazać ci miasto. Kazimierz, Sukiennice, spacer po Starym 
Mieście. Specjalnie dla ciebie wypożyczyłam przewodnik i podszkoliłam się 
w krakowskich historiach. Znajdziemy czas i na odpoczynek, pójdziemy też po spodnie, 
ale myślę, że nie można nie skorzystać z okazji i nie dowiedzieć się czegoś nowego 
o swojej historii i nie zobaczyć nowych miejsc. 

Historia 2 
W firmie trwa spotkanie. Ogłoszono właśnie duży przetarg. Zespół odpowiedzialny 
za składanie ofert siedzi nad wyliczeniami. Zastanawiają się, jak złożyć jak 
najkorzystniejszą ofertę. Wypisują wszystkie koszty i myślą, na czym mogą oszczędzić. 
Część materiałów kupią ze zniżką – jako stały klient mają kilkuprocentowy rabat. 
Kolejne mogą zamówić u innego niż dotychczas dostawcy – właśnie pojawiła się nowa 
oferta. Oferta, którą mogliby stworzyć, już wydaje się korzystna, nadal jednak podobna 
do tych, które mogą złożyć inni (w końcu są już na rynku kilka lat – podejrzewają, 
co może zaproponować konkurencja). Zastanawiają się dalej. Czasy są ciężkie, ofert 
ostatnio jakoś mniej. Wszystkim zależy na wygranej. W końcu ktoś rzuca: „A może 
oszczędzimy na pracownikach? Część z nich można zatrudnić na czarno. Da się to jakoś 
kreatynie ogarnąć, księgowa jakoś to załatwi”. Zespół robi nowe obliczenia, oferta 
zostaje zaakceptowana przez szefów i zgłoszona do udziału w przetargu. 
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Historia 3 
Ania przegląda w internecie strony z butami. Musi kupić sobie nowe kozaki. Budżet ma 
dość duży, jeśli się postara, może trochę zaoszczędzi i zostanie jej jeszcze na jakiś nowy 

„ciuch”. W otwartych zakładkach ma już 3 wybrane modele z popularnych sieciówek. 
Szuka dalej, w wyszukiwarkę wpisuje różne frazy, pojawiają się wyniki. Trafia na stronę 
kolejnej firmy, wchodzi w zakładkę „O nas”. Rodzinna firma spod Poznania, piszą coś 
o jakości, polskiej produkcji i polskich dostawcach. Buty ładne, ale mieszczą się w jej 
budżecie co do złotówki. A przecież chciała zostawić sobie jeszcze na coś. Do pokoju 
wchodzi starsza siostra Ani. Zaczynają rozmawiać o polskich produktach, producentach, 
cenach. W końcu wspólnie stwierdzają, że polskie nie jest gorsze od zagranicznego, 
a kupując taki produkt, przy okazji można wesprzeć polskie przedsiębiorstwo 
i gospodarkę. Ania zamawia buty spod Poznania.

Historia 4 
Franek ma młodszego brata. Ośmiolatek wstąpił właśnie do drużyny zuchowej, bardzo 
mu się to podoba. Dziś rano wpadł do pokoju brata i powiedział:  

— Franeeek! Nasz przyboczny się rozchorował. Drużynowy powiedział, że bez niego 
jutrzejszej zbiórki nie będzie, a my mieliśmy iść na cmentarz posprzątać groby 
powstańców. Może pójdziesz z nami? 

— No dobra, powiedział Franek. Powiedz, że pomogę mu was przypilnować. 

Historia 5
Pan Zbyszek ma ciężki miesiąc. Żyje „od pierwszego do pierwszego”, a musiał naprawić 
samochód. Wydał większość tego, co miał na koncie, teraz liczy się już każda pozostała 
złotówka. Tymczasem zepsuła się również pralka! W domu ma małe dzieci, pralka jest 
potrzebna, wezwał więc złotą rączkę. Sympatyczny pan naprawił pralkę. 

— Należy się 100 zł – powiedział. 
— Proszę i bardzo proszę o rachunek — powiedział pan Zbyszek. 
— A jak rachunek, to ja muszę doliczyć VAT, będzie więcej…  
Pan Zbyszek chwilę się zawahał, po czym zapłacił wyższą cenę. 
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Historia 1 – wersja dla nauczyciela (te same historie – przyp. red., poniżej historii 
przykładowe odpowiedzi na pytanie zadane uczniom)

Wyrazem patriotyzmu może być:
• przywiązanie Kasi do jej małej ojczyzny, 
• poczucie, że zawsze „warto dowiedzieć się czegoś nowego o swojej historii”, 
• chęć dzielenia się swoją wiedzą o historii z innymi.

Historia 2 – wersja dla nauczyciela (poniżej historii przykładowe odpowiedzi 
na pytanie zadane uczniom)

Wyrazem braku patriotyzmu może być:
• niedbanie o swój kraj i jego gospodarkę poprzez niepłacenie podatków, 
• niedbanie o swoich rodaków poprzez zatrudnianie ich na czarno,
• oszustwa i nieuczciwość. 

Historia 3 – wersja dla nauczyciela (poniżej historii przykładowe odpowiedzi 
na pytanie zadane uczniom)

Wyrazem patriotyzmu może być:
• wspieranie polskich przedsiębiorców i marek,
• wspieranie polskiej gospodarki. 

Historia 4 – wersja dla nauczyciela (poniżej historii przykładowe odpowiedzi 
na pytanie zadane uczniom)

Wyrazem patriotyzmu może być:
• pomoc innym,
• wspieranie młodszego pokolenia w patriotycznych zachowaniach, 
• przekazywanie innym wiedzy historycznej.

Historia 5 – wersja dla nauczyciela (poniżej historii przykładowe odpowiedzi 
na pytanie zadane uczniom)

Wyrazem patriotyzmu może być:
• płacenie podatków,
• bycie uczciwym.
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Załącznik 2  

Kontur granic Polski  
(opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii)

KARTA PRACY  |  NASZ SPOSÓB...  |  4/5
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Załącznik 3  

 Kartka ze znacznikami do podziału uczestników na grupy

KARTA PRACY  |  NASZ SPOSÓB...  |  5/5



70

TEMAT: Wolność kocham i rozumiem

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
6 × 60 minut  

(z uwzględnieniem 
przerw)

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY

młodzież i dorośli (15–20 lat), grupy międzypokoleniowe (zaangażowane pośrednio); 
zajęcia przewidziane są dla grupy liczącej do 15 osób

POMYSŁ

Zamysłem projektu jest skonfrontowanie pojęcia patriotyzmu, które młodzieży kojarzy 
się martyrologicznie lub pompatycznie, z jej codziennym życiem. Uświadomienie, 
że patriotyzm to nie tylko śmierć w walce za ojczyznę i krwawe przeprawy przez 
pola bitew, ale też znajomość ojczystego języka, historii swojego kraju, umiejętność 
rozmowy o historycznych faktach, nie tylko o emocjach. 
Patriotyzm to także działania lokalne, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi  
z prowincji – to wiedza o historii swojego miejsca na ziemi, szacunek dla lokalnych 
tradycji, a nawet znajomość gwarowych określeń. To duma spowodowana nie tym,  
że bezpodstawnie uważamy się za lepszych od innych narodów, ale faktem 
zadowolenia z własnego kraju, umiejętność dostrzegania jego mocnych stron i mądrego 
cieszenia się jego niepodległością. 
Zajęcia wymagają formy warsztatowej, współpracy z lokalną społecznością, a także 
gotowości do wyjścia w teren i sprzętu fotograficznego (nie musi być specjalistyczny) 
oraz kolorowej (najlepiej) drukarki.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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Warsztaty – czas trwania: ok. 2 godzin (z przerwami liczącymi w sumie ok. 20–30 
minut dla higieny umysłu); sposób usadzenia uczestników: w kręgu, ławki nie  
są potrzebne, wystarczą krzesła

1. Zapoznanie się z grupą, zwłaszcza jeśli są to osoby, które się nie znają lub znają 
mało albo nie znają trenera (15 minut)
Wskazane jest ok. 15 minut na zabawy we wzajemne poznawanie imion, do zabawy 
można wykorzystać kłębek, piłkę, ale i można obejść się bez dodatkowych 
gadżetów. Jedną z najprostszych zabaw jest ta, w której każdy mówi swoje imię 
i cechę charakteru, która zaczyna się na tę samą literę co imię. Każda kolejna 
osoba powtarza te imiona i cechy, które dotychczas padły. Zabawę można też 
przeprowadzić na stojąco, zamiast cechy charakteru pojawia się wówczas gest lub 
ruch. 
Tego typu gry są ważne z dwóch przyczyn: dla podniesienia poziomu energii 
oraz dla zbudowania ducha drużyny i poczucia bezpieczeństwa oraz wspólnoty 
w grupie. Warto też pamiętać o energizerach, zwłaszcza kiedy widać, że poziom 
energii w grupie spada, oraz o tym, że prowadzący bawi się z uczestnikami na takich 
samych zasadach.

2. Czym jest patriotyzm? – burza mózgów (10 minut)
3. Od patriotyzmu do patriotyzmu lokalnego – rozmowa moderowana (5 minut)

Na przykład: czym jest lokalny patriotyzm, jak można go kultywować, pojęcie 
małej ojczyzny, miejsce i przestrzeń w metodologii geografii przestrzennej, miejsce 
pamięci a miejsce wydrążone z pamięci.

Zadanie w grupach (45–50 minut):
Podział na mniejsze, 4-, 5-osobowe zespoły. 
Proponuję użycie kreatywnej metody podziału na grupy, dzięki której młodzież ma 
szansę trochę podnieść poziom energii. Jedną z metod jest chociażby użycie
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karteczek z narysowanymi różnymi symbolami, które to karteczki przyczepiamy 
uczestnikom na plecach. Następnie bez wykorzystania mowy młodzi ludzie 
muszą porozumieć się tak, aby dowiedzieć się, jaki symbol mają oni sami, i znaleźć 
pozostałych członków swojego zespołu. 
Każda z grup otrzymuje kilka (4–5) zdjęć dawnego Kłobucka (może to być dowolne 
miasto, miejscowość), ich zadaniem jest użycie wszelkich dostępnych metod 
do rozpoznania tych miejsc. Mogą stosować rozmaite technologie, takie jak Google 
Lens, mapy Google'a, mogą zadzwonić lub napisać do bliskich, wysłać im zdjęcie.  
Na realizację zadania mają 20 minut. 
Po identyfikacji tych miejsc każdy zespół otrzymuje 3 kolejne zdjęcia i 15 minut  
na to, by wyjść na zewnątrz i poprosić ludzi na ulicy, sprzedawców, sąsiadów 
o pomoc w identyfikacji miejsc. 
Kolejnym etapem ćwiczenia jest prezentacja wyników ich badań całej grupie 
warsztatowej, a ostatnim elementem, o którym zawsze warto pamiętać jest refleksja 
i odpowiedź na pytania, jak młodzi ludzie czuli się w przydzielonej roli, w jaki sposób 
podejmowali decyzje w grupach, która część zadania podobała im się bardziej,  
co sprawiło trudność, jakie metody poszukiwań wykorzystali.

4. Z kim tak naprawdę spokrewnieni są współcześni Polacy? – wspólne oglądanie 
krótkiego filmu (5–7 minut), dostępnego na YouTube pod takim samym tytułem
Refleksja po filmie (np. co zaskoczyło grupę, z czego uczestnicy zdawali sobie 
sprawę, jakie mają odczucia).

5. Kłobucki tygiel kulturowy – zadanie w grupach (15–20 minut)
• oś czasu – wspólna próba odtworzenia grup etnicznych i językowych, które 

stanowią część historii miasta Ormianie – szlak handlowy, Rosjanie, Niemcy, 
mniejszość żydowska, liczna przed II wojną światową, Ukraińcy dziś, Chińczycy 
dziś):

• tym razem wystarczy podział uczestników na 2 mniejsze zespoły, każdy zespół 
powinien mieć do dyspozycji urządzenie z Internetem (laptop, tablet, telefon);

• zespoły otrzymują za zadanie przetłumaczenie przez translator (może to być 
translator Google'a) Mazurka Dąbrowskiego. Każda z grup zaczyna od tekstu 
w języku polskim, ale kolejne języki w różnych zespołach pojawiają się 
w różnych konfiguracjach, np. tekst przetłumaczony z języka polskiego na rosyjski, 
z rosyjskiego na niemiecki, dalej na armeński, jidysz, chiński, ukraiński, aby 
ostatecznie znów przetłumaczyć go na język polski;

• w zespołach porównujemy teksty, jakie ostatecznie otrzymały zespoły;
• dzielimy się refleksją dotyczącą zadania (współistnienie kultur, wzajemne wpływy, 

różnice w niuansach, porozumiewanie się, komunikacja, współpraca).
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6. W plenerze – zadanie w grupach (2 godziny)
• powrót do refleksji z pierwszego ćwiczenia, zebranie myśli, czym dla każdej z grup 

jest patriotyzm,
• zadanie: jak ten patriotyzm pokazać na obrazach,
• prezentacja wniosków,
• wspólne opracowanie trasy i koncepcji pleneru fotograficznego,
• wspólne wyjście na plener/sesję, podczas którego grupy realizują poczynione 

przez siebie wnioski.

7. Wolność na wystawie (2 godziny)
• grupy wybierają po 10 zdjęć ze swoich sesji fotograficznych,
• wspólnie przygotowujemy wydruki i ekspozycję,
• realizujemy wystawę pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem”,
• historia Kłobucka (społeczności, języki), hymn (przetłumaczony na wspomniane 

języki w translatorze),
• stare zdjęcia – ważne miejsca kiedyś, ważne miejsca dziś,
• kontakt z zarządzającymi, umówienie się na sesję zdjęciową,
• plener fotograficzny,
• wybór zdjęć,
• wydruki i wystawa.

MATERIAŁY

kartki papieru (w tym duże), opcjonalnie flipchart lub tablica, flamastry, kilka telefonów 
lub laptopów z dostępem do Internetu, drukarka (najlepiej kolorowa, ale nie jest to 
warunek konieczny), wydruki lub fotokopie starych zdjęć, aparat fotograficzny (może 
być w telefonie, wskazane są jednak dość dobre parametry sprzętu)

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Milena Kościelniak – dziennikarka, coprywriterka, nauczycielka w szkole ponadpodstawowej, pracownik młodzieżowy. 
Współprowadząca Fundacji Tale Euro Est, pracującej w sektorze NGO. Od 2005 roku zaangażowana w projekty wymiany 
międzynarodowej, z doświadczeniem w koordynacji, treningu oraz organizacji. Z wykształcenia dziennikarka, politolożka, 
polonistka.

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Poszukiwacze historii – gra terenowa

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 180 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
dzieci w wieku 
przedszkolnym, 
rodziny, grupy 

międzypokoleniowe

POMYSŁ

Pomysł na taką formę zajęć, jaką jest gra terenowa, wziął się przede wszystkim z tego, 
że gra terenowa nie ma ograniczeń wiekowych i uczestniczyć w niej mogą zarówno 
same dzieci, jak i dzieci z rodzicami, czy też innymi osobami dorosłymi, z którymi 
chcielibyśmy akurat w ten sposób współpracować. W grze terenowej może również 
uczestniczyć większa liczba osób. Zawiera ona zadania, pytania, wskazówki, co jest 
niezwykle interesujące, a poziom jej trudności dostosowujemy do wieku odbiorców.

Cele:
• budzenie zainteresowania historią własnej ojczyzny, 
• uświadomienie dzieciom, że są Polakami i mieszkają w Polsce,
• zapoznanie dzieci z hymnem Polski, z symbolami narodowymi,
• poznawanie zabytków charakterystycznych dla wybranych polskich miast,
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich – 

opowiadanych i czytanych,
• zachęcanie dzieci do wypowiadania się na zadany temat (łączenie przyczyny  

ze skutkiem),
• poznawanie zabaw, rymowanek, piosenek, legend.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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Metody: 
czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania / słowna: opis, pogadanka, 
rozmowa / oglądowa: ilustracje, pokaz, filmy edukacyjne, prezentacja praktycznego  
działania / czynnościowa

Formy: 
grupowa

JAK TO ZROBIĆ

W różnych miejscach w przedszkolu odpowiednio wcześniej chowamy koperty, 
w których znajdują się zadania do rozwiązania i kolejne kroki, dzięki którym poznawać 
będziemy nasz kraj.

Koperta I – w której znajdują się puzzle przedstawiające mapę Polski. Zadaniem dzieci 
jest ułożenie puzzli i opowiedzenie, co znajduje się na obrazku. Jeśli zadanie zostanie 
prawidłowo wykonane, następnie osoba prowadząca włącza film edukacyjny.

Ćwiczenie: Historia w kolorach. Polskie symbole narodowe. Oglądanie filmu 
edukacyjnego stworzonego przez IPN Polak Mały (film dostępny na YouTube). 
Wysłuchanie legendy O Lechu, Czechu i Rusie oraz informacji, czym są symbole 
narodowe i skąd się wzięły.

Rozmowa kierowana, inspirowana filmem Polak Mały.

Polska to nasza ojczyzna i jest jednym z państw w Europie. Można powiedzieć, że jest 
sercem Europy, ponieważ leży w jej środku.
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• Jakie znacie polskie symbole narodowe?
• Dlaczego orzeł na czerwonym tle jest naszym godłem?
• Jaki tytuł nosi polski hymn?
• Co na fladze symbolizują kolory?

Zagadka dodatkowa, mówiąca o tym, gdzie może znajdować się kolejna koperta  
(np. „Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. Zależy mu na tym, by w niego uderzyć – 
bębenek”).

Koperta II – to zadania plastyczne w podgrupach. Dzieci zasiadają do wybranych 
wcześniej, wyposażonych w odpowiednie środki dydaktyczne stolików, na każdym 
z nich na środku leży zdjęcie tego, co muszą wykonać.

Zadanie plastyczno-techniczne: Wariacje na temat symboli narodowych 
• wyklejanie Godła ziarnami białej fasoli jaś;
• tworzenie flagi Polski w butelkach plastikowych z czerwono-białym ryżem 

(ryż na czerwono farbujemy, namaczając go odpowiednio wcześniej w wodzie 
zabarwionej czerwoną bibułą, po czym do butelki sypiemy przez lejek ryż czerwony, 
następnie biały),

• tworzenie flagi z nakrętek po butelkach (nakrętki białe i czerwone przyklejamy 
odpowiednio na wyznaczonych polach),
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Kilka wskazówek, o których powinien pamiętać każdy Polak:
• należy szanować symbole narodowe,
• nie wolno niszczyć flagi i godła,
• hymn należy śpiewać w pozycji stojącej na ważnych uroczystościach państwowych, 

należy wtedy zachowywać się poważnie i spokojnie.

Zagadka dodatkowa lub wskazówki w postaci mapy skarbów (np. prosto 10 kroków, 
skręć przy kanapie).

Koperta III  – zagadka:

Herbem tego miasta jest piękna syrenka, która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano 
I stolicą państwa polskiego mianowano. 
Przez nie rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się nazywa? – Warszawa.

Gdy dzieci poprawnie odpowiedzą na zadaną zagadkę, oglądamy legendę 
o Warszawskiej Syrence (film dostępny na YouTube).

Stolicą Polski jest Warszawa, a jej symbolem – warszawska Syrenka.

Zadanie dodatkowe, które pozwoli odkryć kolejną kopertę, to wykonanie z krzesełek 
i kocyków statku, którym będziemy pływać po Morzu Bałtyckim do muzyki.
Ćwiczenie: Statek na morzu – zabawa przy piosence Parostatek (utwór dostępny 
na YouTube) – tworzymy statek z krzeseł, koców i kołyszemy się w nim w rytm muzyki. 
Prowadzący rozdaje dmuchane koła, okulary do pływania, maski, ręczniki.

Gdy dopłynęliśmy do plaży, rozkładamy ręczniki, dmuchane koła, wkładamy okulary 
i bawimy się do piosenki Majki Jeżowskiej Na plaży (dzieci odwzorowują ruchy 
prowadzącego). 

Po zabawie dzieci dostają kolejną kopertę.

Koperta IV

Byliśmy na północy Polski (czyli na górze mapy), gdzie znajduje się Morze Bałtyckie,  
a na południu (na dole mapy) są... – Góry.

Ćwiczenie: Piosenka W Góry (utwór dostępny na YouTube), posłuchaj, a dowiesz się,  
co trzeba ze sobą zabrać, by wyruszyć w góry.



78

Ćwiczenie: Oglądanie serii filmów o górach i górskich wędrówkach: Górska wędrówka 
z Zosią i Kubą (filmy dostępne na YouTube):
1. Zaczynamy
2. Jak się ubrać?
3. Co włożyć do plecaka?

Zagadka dodatkowa informująca, gdzie znajduje się ostatnia koperta:
Wsuwają do niej foremki, stawiają na niej garnki. Gotuje, smaży, piecze na rozkaz 
dobrej kucharki. – Kuchnia.

Koperta V – dzieci wyciągają z koperty rysunek przedstawiający smoka i obrazki 
przedstawiające artykuły spożywcze, które z kuchni trzeba zabrać: mąka, sól, płatki 
kukurydziane, olej, pestki dyni, słonecznika, ziarna pieprzu, ziele angielskie.  
Po powrocie do sali dzieci oglądają legendę o Smoku Wawelskim lub jej słuchają.

Zadanie: Wykonaj swojego Smoka Wawelskiego z masy solnej (mąka, woda, sól i łyżka 
oleju – potem już tylko wyobraźnia...). Żeby miał łuski, można w masę solną powbijać 
pestki dyni czy słonecznika. Oczy zrobić z ziarenek pieprzu czy ziela angielskiego. 
Można go pomalować farbami lub wykleić płatkami kukurydzianymi.

Zagadka dodatkowa po wykonaniu działań plastyczno-technicznych:
To miejsce, w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna, 
To nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 
Jak nasz piękny kraj się nazywa? – Polska.

Po poprawnej odpowiedzi prowadzący wręcza kopertę nr VI.

Koperta VI – zawiera list, który odczytuje osoba prowadząca grę:

Mamy nadzieję, że podobała się wam nasza podróż po Polsce. Mieszkamy w pięknym 
kraju, z bogatą historią i przyrodą oraz wspaniałymi ludźmi.  
Jednymi z nich jesteście wy! 
Razem więc dbajmy o Polskę, bo jest naszym domem. Pielęgnujmy tradycje, zwyczaje 
i szanujmy symbole narodowe oraz celebrujmy święta państwowe.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!
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MATERIAŁY 

symbole narodowe (godło, flaga, hymn narodowy), filmy edukacyjne (wszystkie filmy 
dostępne na YouTube), muzyka na płytach CD lub innym nośniku typu pendrive, 
koperty z listami, zagadkami, mapą, puzzle z mapą Polski, zakrętki w kolorach białym 
i czerwonym, ryż w kolorach białym i czerwonym, butelki plastikowe o pojemności 
250ml/ 300ml, farby, mąka, sól, woda, płatki kukurydziane, pieprz w ziarnach lub ziele 
angielskie, biała fasola jaś, słonecznik w łuskach, krzesełka, koce, dmuchane zabawki 
na plażę typu: koła ratunkowe, maski do nurkowania, okulary do nurkowania

KILKA SŁÓW O AUTORKACH 
Karolina Michalska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, od 12 lat pracuje z dziećmi, wciąż poszukuje nowych pomysłów, 
metod, atrakcyjnych dla dzieci form.

Renata Rogacewicz – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze, od 40 lat pracuje 
przede wszystkim z dziećmi i dla dzieci, nauka przez zabawę jest dla niej podstawą pracy z dzieckiem.

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Bliższe spotkania z patriotyzmem

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
warsztaty –  

1 dzień 

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY

grupa międzypokoleniowa, najlepiej grupa 16 osób (8 seniorów i 8 juniorów – uczniów 
szkół ponadpodstawowych); max. 20 osób, w równiej liczbie uczniowie i seniorzy

POMYSŁ

Grupa licząca 16 osób (8 seniorów i 8 juniorów – uczniów szkół ponadpodstawowych) 
spotyka się, aby porozmawiać o patriotyzmie, przygotować się do rozmowy  
na temat problematyki odzyskiwania niepodległości w roku 1918 oraz wiktorii roku 
1920. Są to pierwsze warsztaty z cyklu 3 warsztatów (integracyjno-komunikacyjne 
wokół tematyki patriotyzmu, historyczne i teatralne). Zanim zaczną się zajęcia 
historyczne i teatralne, potrzeba przestrzeni do przyjrzenia się, czy mamy wspólne 
definicje patriotyzmu, jak każdy z nas indywidualnie postrzega patriotyzm, ale też 
czy są jakieś części wspólne, coś, co jest naszymi wspólnymi wartościami, i jak je 
rozumiemy.  

Podczas zajęć przyjrzymy się „wielkim pojęciom”, stworzymy własne definicje 
patriotyzmu oraz znajdziemy punkty wspólne. Zajmiemy się także problematyką 
patriotyzmu z perspektywy spotkania międzypokoleniowego. 

Forma zajęć: warsztaty wyjazdowe

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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JAK TO ZROBIĆ

Zaczynamy od integracji międzypokoleniowej. Uczestnicy przedstawiają się (imiona, 
skąd są, podają motywację wzięcia udziału w warsztatach), a następnie przechodzimy 
do zabawy – ćwiczenia integracyjnego. Wszyscy stajemy w kole.  
Do ćwiczenia potrzebna będzie włóczka/ sznurek. Prowadzący podaje instrukcję 
ćwiczenia: „Przedstaw się imieniem/ ksywką, którym chcesz, abyśmy się do Ciebie 
zwracali. Następnie do imienia podaj jakąś informację na swój temat, zaczynającą się 
na literkę twojego imienia, np. »Jestem Ala, która lubi arbuzy«. Rzucasz do wybranej 
osoby sznurek, trzymając jednocześnie jego kawałek, tak, aby powoli powstawała sieć. 
Kolejna osoba przedstawia się np. »Jestem Krzysiek, konkretny«, i powtarza, od kogo 
dostała sznurek: »Sznurek dostałem od Ali, która lubi arbuzy«. Rzuca do kolejnej osoby, 
a ta po przedstawieniu się powtarza już dwa imiona i dwie cechy itd. Każdy uczestnik 
może dostać tylko 1 raz sznurek”. Ćwiczenie kończy się, kiedy osoba, która  
je zaczynała, otrzyma sznurek od ostatniego uczestnika. Ćwiczenie ma na celu 
integrację, zapamiętanie imion ale przede wszystkim skrócenie dystansu pomiędzy 
uczestnikami w różnym wieku. Omawiamy tez znaczenie sieci, która powstała podczas 
ćwiczenia. 

Przechodzimy do tematu patriotyzmu – wskazujemy, że pojęcie patriotyzmu może być 
taką łączącą nas siecią.

Ustalamy zasady pracy w  grupie – zawieramy kontrakt, zwracając uwagę na to, aby 
każdy miał prawo do wypowiadania się, do swojego zdania. Szanujemy wzajemnie 
swoje poglądy oraz jesteśmy uważnymi słuchaczami. Kontrakt spisujemy i wywieszamy 
(może przyjąć formę graficzną). 

Cel zajęć: zintegrowanie środowiska międzypokoleniowego wokół tematyki szacunku 
do wartości patriotycznych, na bazie wspólnego dziedzictwa narodowego walki 
o niepodległość i zwycięstwa roku 1920. W trakcie warsztatów stworzymy przestrzeń 
do międzypokoleniowego spotkania, do dyskusji i swoistego dwugłosu na temat 
wartości, jaką jest patriotyzm. Międzypokoleniowość projektu będzie inspiracją 
dla mieszkańców do refleksji i myślenia o przyszłości kraju.
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Umiejętności: umiejętność krytycznego myślenia, analizowania, dyskutowania, 
tworzenia własnych definicji patriotyzmu, publicznego wyrażania swoich poglądów, 
szanowania i akceptowania odmiennego zdania, budowanie poczucia wspólnoty, 
nabywanie umiejętności integrowania się wokół wydarzeń ważnych dla historii Polski. 

ĆWICZENIE 1 
Dzielimy uczestników na cztery 4-osobowe zespoły (międzypokoleniowe).  
Każdy zespół otrzymuje kopertę z materiałami potrzebnymi do wykonania zadania.  
Są w niej: 1 karta metaforyczna DIXIT, jeden cytat dotyczący patriotyzmu, jeden 
fragment piosenki/pieśni o tematyce patriotycznej.

Przykład:

Grupa 1

Utwór muzyczny:
„Bo najpiękniejsze 
Są polskie kwiaty 
Stokrotki, fiołki 
Kaczeńce i maki 
Pod polskim niebem 
W szczerym polu wyrosły 
Ojczyste kwiaty 
W ich urodzie, zapachu jest Polska”. 

Cytat: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” (św. Augustyn). 

Karta DIXIT 

Grupa 2

Cytat: „Bezpieczeństwo osiągniesz nie wznoszeniem ogrodzeń, ale otwieraniem bram” 
(przysłowie fińskie). 

Utwór: 
„Rozkwitały pąki białych róż, 
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już, 
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, 
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat”.

Karta DIXIT

Każda z 4 grup dostaje swoją kopertę z materiałami. Z wykorzystaniem materiałów 
każda grupa ma za zadanie przygotować historię, historia ma dotyczyć patriotyzmu
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w kontekście historii Polski. Każda historia ma być zwizualizowana. 
Każda grupa otrzymuje 45 minut (praca zespołowa metodą burzy mózgów, dyskusja, 
tworzenie historii i plakatu). Następnie każda grupa prezentuje efekty swojej pracy: 
plakat, historyjkę, pieśń, na forum i omawia swoją koncepcję. Efektem są nie tylko 
plakaty, ale przede wszystkim koncepcja definicji patriotyzmu zawierająca zbiór 
wspólnych wartości w ujęciu międzypokoleniowym. Efektem ćwiczenia jest także 
zaangażowanie różnych zmysłów i korzystanie z różnorodnych obszarów kreatywności 

– śpiew, rysunek, historia, komiks, plakat.

ĆWICZENIE 2 

Jest nakierowane na jednostkę – indywidualnego uczestnika i jego spotkanie  
z pojęciem patriotyzmu.

W przestrzeni, w której odbywają się warsztaty (sala, korytarz, ogród), rozłożone  
są w różnych miejscach na podłodze kartki z cytatami. Są to wypowiedzi różnych osób 
(autorytetów): 

1. „Naród to coś więcej niż klub konsumentów” (Charles de Gaulle).
2. „Nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki” (George Orwell).
3. „Kraj rodzinny, ściśle mówiąc, kraj, w którym przeżyliśmy lata swego dzieciństwa,  

nie jest żadnym krajem geograficznym, ale mnóstwem miejsc i tajemniczych 
zakątków, z którymi mieliśmy do czynienia, gdy byliśmy młodzi” (Karel Čapek).

4. „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna” (Seneka Młodszy).
5. „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla 

darów Nieba… Tęskno mi, Panie…” (Cyprian Kamil Norwid).
6. „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą Ojczyźnie” (Jan Kochanowski).

Najlepiej, gdyby cytatów było co najmniej tyle, ilu uczestników.

Uczestnicy dostają ok. 15 minut, żeby zapoznać się z cytatami (muszą się 
przemieszczać) i wybrać 3, które z nimi rezonują, które odpowiadają ich definicji 
patriotyzmu. Podczas tego ćwiczenia prowadzący puszcza w tle muzykę patriotyczną, 
kilka utworów, np. pieśni legionistów, Biały krzyż Klenczona itd. Następnie każdy 
uczestnik prezentuje swoje cytaty i uzasadnienia. Pomocne mogą być pytania: 

Jak ja to widzę, jak i czy to rozumiem, co dla mnie oznacza, czym jest patriotyzm? 
Dlaczego wybrałam/-łem te cytaty? Co jest dla mnie wartością? Jakie widzę 
zastosowanie w dzisiejszym świecie? 
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Po tym ćwiczeniu następuje dyskusja: „Czy da się stworzyć jedną definicję 
patriotyzmu?”. 

ĆWICZENIE 3

Kolejny etap to praca z obrazem. Ponownie dzielimy grupę na 4 małe (4-osobowe) 
zespoły. Uczestnicy dostają koperty z puzzlami – obraz pocięty na elementy. Zadaniem 
grup jest ułożenie obrazów, a następnie zapoznanie się z historiami dotyczącymi 
postaci z obrazu. 

Są to m.in. portret? Antosia Pertykiewicza, obrońcy Lwowa, Aleksandry Zagórskiej,  
legionistki, organizatorki i komendantki Ochotniczej Legii Kobiet, postać ułana 
jazłowieckiego, Ignacego Skorupki, kapłana wojskowego podczas Bitwy Warszawskiej. 
Uczestnicy grup rozmawiają o kontekstach, o motywacjach, o wartościach, które 
przyświecały tym osobom podczas walki o niepodległość.  

W wyniku pracy nad biografiami tych postaci tworzymy obrazowy przykład 
zaangażowania: dziecka, kobiety, żołnierza oraz osoby świeckiej i księdza. Pojawiają się 
kolejne wątki, ważne w kontekście omawianego tematu i poszukiwania własnej definicji 
patriotyzmu. Hasła: wiara, rodzina, poświęcenie, obowiązek, honor, wolność, wróg.

Następnie zastanawiamy się wspólnie, co dziś stanowi dla nas zagrożenie, które 
mobilizowałoby nas do zrywu patriotycznego i co byłoby wyrazem tego patriotyzmu? 

Jak my rozumiemy w dzisiejszych czasach obowiązek względem ojczyzny?

ĆWICZENIE 4

Ostatnim etapem jest praca z utworami muzycznymi. Poszukiwanie definicji 
patriotyzmu w pieśniach/piosenkach. 

Wspólnie analizujemy 2 przykłady pieśni – pokazujące, czym jest wojna/oddanie 
ojczyźnie/ patriotyzm w oczach kobiety i w oczach mężczyzny, Wybrane utwory to:  
O mój rozmarynie oraz Rozkwitały pąki białych róż.

Wspólnie analizujemy, jakie motywacje, pobudki do działania miała ówczesna młodzież, 
jaką ponosiła ofiarę, co było nagrodą?

Wspólna analiza piosenek pozwala też na dyskusję międzypokoleniową. Czy potrafię 
zidentyfikować się z tymi treściami? Czy i jak je rozumiem? 

Następnie tworzymy nowe zespoły (międzypokoleniowe) i dajemy zadanie wyboru 
jakiejś pieśni patriotycznej. Każdy z zespołów wybiera następnie i przygotowuje swoją 
muzyczno-teatralną wersję utworu, angażując wszystkich uczestników. Przygotowane 
wersje są prezentowane na forum. 
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Warsztaty międzypokoleniowe są doskonałym wstępem do kolejnych warsztatów: 
historycznych i teatralnych. W ramach warsztatów historycznych uczestnicy poznają 
tło historyczne wydarzeń mających miejsce w historii zniewolonej Polski,  
by poznać motywacje i historyczny kontekst walki o niepodległość i potrzebę 
uchronienia Polski w latach 1918–1920 przed utratą niepodległości ledwo 
co odzyskanej. W ramach warsztatów teatralnych przygotują wspólnie 
międzypokoleniowy reportaż teatralny pt. Nasza Wiktoria roku 20-go. 

Rozśpiewani siadamy w kręgu, warsztaty. Na środku stawiamy zapaloną świecę (lub 
tworzymy w innym sposób nastrój), tak by w ramach rytuału pożegnania podziękować 
sobie wzajemnie za wspólnie spędzony czas i powiedzieć, co dały nam te warsztaty, 
czego się dowiedzieliśmy, z czym wychodzimy, za co dziękujemy, czy znaleźliśmy 
odpowiedzi na pytania, z którymi przyszliśmy.

MATERIAŁY 

warsztaty wyjazdowe, najlepiej w miejscu umożliwiającym swobodne przemieszczanie 
się i korzystanie z sal, ogrodu. Sala przestrzenna, krzesła ustawione w kręgu, stoły 
do wykorzystania pod ścianami, rzutnik, komputer z dostępem do Internetu, głośniki, 
tablica flipchartowa, pisaki, gumki/taśma do przyklejania kartek flipchartowych 
na ścianie. Dla każdego uczestnika kartki, długopisy. Zestaw/kuferek z materiałami 
do wykorzystania podczas pracy grupowej 

przygotowane materiały: karty DIXIT, koperty z zadaniami, karty z cytatami, puzzle 
oraz wizualizacja całych zdjęć; sznurek do ćwiczenia integracyjnego; ewentualnie 
identyfikatory

KILKA SŁÓW O AUTORZE 

Alicja Przepiórska Ułaszewska – z wykształcenia germanistka, z doświadczenia doradczyni zawodowa, trenerka. Autorka 
projektów o międzypokoleniowych „Moja i twoja  historia – ocalić od zapomnienia” i „Akademia ludzi aktywnych” oraz 
projektów o tematyce patriotycznej, których celem jest integracja społeczności lokalnej wokół wspólnych wartości, mozaiki 
międzykulturowej i doświadczeń na drodze do wolności. Współzałożycielka Fundacji Via Salutis, której celami statutowymi  
są m.in. działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, budowanie poczucia wspólnoty, angażowanie się w ważne 
społecznie działania edukacyjne, kulturalne skierowane do różnych pokoleń. 

Przedstawione w scenariuszu warsztaty to jeden z etapów z całego projektu, który zrealizowany został w partnerstwie  
ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. 

Więcej materiałów na ten temat można znaleźć na YouTube pod hasłem: „Nasza Wiktoria roku 20-go.” 

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.
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TEMAT: Wielowymiarowi Bohaterowie.
Lekcja inspiracji patriotyczną postawą

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 45 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY

młodzież klas 7–8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

POMYSŁ

Zajęcia inspirujące młodzież do zwrócenia uwagi na wzorce i swoich idoli oraz 
odszukiwania postaw patriotycznych. Mogłyby zostać przeprowadzone na godzinie 
wychowawczej lub ewentualnie w czasie zajęć historii. Dzisiaj bardzo często idolami 
młodzieży i osobami, które mają na nią bardzo duży wpływ, stając się jednocześnie 
wzorami zachowań, są osoby, które wykreowały swój wizerunek w Internecie. 

Są to często:
„Youtuber/bloger” – osoba, która tworzy regularne odcinki krótkich programów 
i wideoblogów, co tydzień opowiadając o różnej tematyce (gry wideo, historia, plotki 
z życia celebrytów czy po prostu komentatorzy rzeczywistości medialnej).

„Influencer(-ka)” w zakresie gotowania, fitnessu, zdrowego stylu życia, kosmetyków 
i wizażu, prezentujący młodzieży atrakcyjny sposób na życie, oparty głównie 
na wyglądzie zewnętrznym i prostych umiejętnościach, okraszonych atrakcyjnymi 
zdjęciami w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.

„Biznesmen”, prezentujący sposoby zarabiania w Internecie, a jednocześnie sprzedający 
dużo sygnowanych przez siebie produktów, często kupowanych wyłącznie przez fanów. 
Występujący również często jako coach czy trener.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra



87

Osoby te niestety w swojej postawie rzadko odwołują się do wyższych wartości 
i prawie nigdy do patriotyzmu. Promowany przez nich styl życia i postawy często 
utrwalają w odbiorcach skrajny egoizm, hedonizm i odejście od tradycji i zasad 
moralnych.

A tymczasem polska historia dostarcza nam wielu przykładów Bohaterów, którzy 
odnosząc sukcesy i propagując różne wartości, zachowywali jednocześnie postawę 
patriotyczną, a ich życie może służyć za wzór.

Używając zrozumiałych dla dzisiejszej młodzieży przykładów postaw, które jej 
imponują, takich jak youtuber, influencer, biznesmen, można wskazać przykłady 
polskich Bohaterów, słynnych Polaków i Polek, którzy, wykonując podobne zajęcia 
(oczywiście w realiach swojej epoki), jednocześnie kierowali się patriotyzmem, 
wartościami wyższymi. Potrafili dbać nie tylko o zasobność swojego portfela, ale 
również o społeczność.

Dzięki temu pokażemy młodzieży bardziej szlachetne postawy i udowodnimy, że 
można działać inaczej, nawet wykonując podobne zajęcia co dzisiejsi idole młodzieżowi. 
Jednocześnie posługując się przykładami zrozumiałymi dla młodzieży, stajemy niejako 
„po jej stronie”, co może pozwolić na większą otwartość młodych ludzi.

JAK TO ZROBIĆ

Zajęcia będą składały się z czterech części:
1. Krótka prezentacja pokazująca 3 rodzaje idoli, a następnie wskazanie Bohaterów 

z polskiej historii, który działali podobnie (w realiach swojej epoki), i krótkie 
przekazanie ciekawych informacji z ich biogramów, które będą zrozumiałe 
dla młodzieży.  
Czas na pracę do 15 minut.
Jako przykład proponuję następujących 3 Bohaterów:
Youtuber/bloger – Henryk Sienkiewicz 
Influencerka – Lucyna Ćwierczakiewiczowa  
Przedsiębiorca – Antoni Patek

2. Omówienie z klasą lub grupą, który Bohater najbardziej im zaimponował i czym. 
Czas na pracę do 10 minut.

3. Praca w podgrupach (4-, 5-osobowych), zadaniem jest znalezienie odpowiedzi 
na pytanie, co mógłby zrobić dzisiejszy Youtuber/Influencer/Biznesmen, by jego 
działanie bardziej przypominało bohaterskie wzory z przeszłości – pomysły własne 
uczniów, ważne, by spisali wszystkie i wspólnie wybrali jeden ich zdaniem najlepszy. 
Czas na pracę do 10 minut.
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4. Prezentacja pracy własnej. Każda grupa czyta najlepszy pomysł wybrany 
w ćwiczeniu. Istotne jest również, by grupa wybrała jedną osobę, która  
wstanie i zaprezentuje pokrótce wskazany pomysł.

MATERIAŁY

prezentacja pokazująca przykłady Bohaterów,

krótkie biogramy każdego Bohatera (najlepiej wydrukowane) dla młodzieży, również 
do wzięcia ze sobą do domu, kartki i długopisy do zapisania własnych pomysłów przez 
uczestników

każdy prowadzący zajęcia może wybrać dowolne przykłady Bohaterów; ciekawą 
inspiracją mogą być sportowcy, z przeszłości można by wziąć przykłady Janusza 
Kusocińskiego, Tadeusza Pietrzykowskiego czy Haliny Konopackiej, również artyści 
są ciekawym potencjalnym wzorem – można posłużyć się przykładami Heleny 
Modrzejewskiej, Ignacego Paderewskiego i Jana Kiepury

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Radosław Doliński – od 2017 roku zajmuje się animacją kultury na terenie powiatu kłodzkiego. Oprócz działalności non 
profit na rzecz wsparcia lokalnych instytucji kultury stworzył wraz z żoną projekt animacyjno-edukacyjny „Dzieci Natury”, w 
którego ramach organizuje spotkania i wyjazdy przygodowe dla rodzin z dziećmi. W ramach tego projektu promuje szeroko 
rozumianą kulturę i dziedzictwo narodowe poprzez baśnie, opowieści, przebywanie w naturze, ruch, taniec, śpiew, malarstwo, 
modelowanie i krótkie formy teatralne. W 2020 roku był stypendystą MKiDN w ramach programu „Kultura w Sieci”. Prowadzi 
kanał edukacyjno-historyczny na YouTube pod nazwą „Opowieści Historyczne”: https://www.youtube.com/channel/
UCNevnTpcnG84z4pW87vWMug 

Wyróżnienie w kategorii osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej zawodowo lub z pasji, 
posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.

KARTY PRACY

>>
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KTO WZBUDZA DZISIAJ PODZIW?

 
INFLUENCERZY I ZRĘCZNI PRZEDSIĘBIORCY

BLOGER
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Wydawał powieści w odcinkach w gazetach – co tydzień!!!

Sponsorzy – patroni jego dalekich podróży po świecie: np. Helena Modrzejewska.

Młodzi mężczyźni naśladowali jego styl ubierania i bródkę (zwaną sienkiewiczowską).

Był idolem kobiet!

Dostawał od fanów  – darczyńców pieniądze (jak w dzisiejszym systemie Patreon).

Sprzedała miliony książek (więcej niż H. Sienkiewicz i B. Prus razem :))

Była zapraszana na wszystkie premiery, bale i przyjęcia.

Jej salon był najważniejszym miejscem spotkań towarzyskich.

Promowane przez nią produkty i kosmetyki stawały się bestsellerami.

Youtuber
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Wymyślił i stworzył ekskluzywne zegarki Patek Philippe.

Ofiarowywał zegarki słynnym ludziom, takim jak królowa Wiktoria, bo stworzyć markę.

Doszedł do wszystkiego własnymi pomysłami, „self made man".

Stworzył zegarek jako symbol luksusu.

Stypendia dla młodych 
Polaków

Twórczość patriotyczna  
„ku pokrzepieniu serc"

Pomoc dla dzieci Wrześni

Finansowała rozwój 
higieny

Pomoc dla samotnych 
matek

Wspierała naukę języka 
polskiego w zaborze 

rosyjskim

Walczył w Powstaniu 
Listopadowym

Finansował polską kulturę 
na emigracji

Utrzymywał uciekinierów 
po Powstaniu 
Styczniowym
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A CO IMPONUJE W NICH TOBIE?

 
PRACA W GRUPACH!

Podzielcie się na grupy 4-, 5-osobowe.

Znajdźcie sposób, w jaki dzisiejszy idol (youtuber bądź 
influencer) mógłby swoją postawą nawiązać do tej 
szlachetnej patriotycznej postawy z przeszłości.

Wybierzcie wspólnie najlepszy pomysł w grupie!

CZAS NA PREZENTACJĘ POMYSŁU!

KARTA PRACY  |  Wielowymiarowi Bohaterowie  |  5/5
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TEMAT: MY SOM STOND

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 90–150 minut

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY
młodzież, dorośli, 

rodziny, grupy 
międzypokoleniowe

POMYSŁ

Zajęcia mają formę gry miejskiej na starówce Opola, a jej fabułę przybliża uczestnikom 
aplikacja Actionbound. Istnieje również możliwość uczestnictwa w grze w formie zdalnej, 
co zwiększa liczbę odbiorców w czasie pandemii – wybierając tę opcję uczestnik pomija 
lokalizacje, do których kieruje go aplikacja, i przechodzi automatycznie do kolejnych 
zadań.

Celem gry jest przybliżenie zaniedbanej w powszechnej świadomości historii  
II Powstania Śląskiego. Gracze wcielają się w reporterów powstania, mających 
w rzetelny sposób zebrać informacje i przygotować na ich podstawie materiał 
dziennikarski na temat sytuacji na Śląsku w 1920 r. Informacje pozyskują dzięki 
wykonywaniu poszczególnych zadań, poznając historię miejsc i postaci związanych 
z powstaniem. Jednocześnie jako aktywni uczestnicy walk, gracze mają za zadanie 
poznać nazwę podopolskiej wioski, do której niedługo przyjedzie transport  
broni  – pomocy dla powstańców ze strony państwa polskiego, które ze względu 
na zobowiązania międzynarodowe nie może jawnie poprzeć zrywu. Tło historyczno-
społeczne i przebieg dotychczasowych walk relacjonują graczom „spotykani” w czasie 
gry powstańcy, od których można otrzymać „pocztówki”. Zostały na nich ukryte litery, 
które ułożone w odpowiedniej kolejności, tworzą nazwę szukanej miejscowości. Zadania 
są zróżnicowane pod względem wykorzystanych form: od zadań faktograficznych, przez 
łamigłówki, po zadania wymagające kreatywności i twórczej pracy grupy.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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Przed przystąpieniem do zajęć należy pobrać aplikację Actionbound i wyszukać grę 
za pomocą nazwy lub klikając w odpowiedni link (załączony poniżej). W wariancie 
spacerowym grę należy rozpocząć pod dworcem PKP Opole Główne. W formule gry 
zdalnej należy pomijać lokalizację. Pozostałą część gry poprowadzi aplikacja, włącznie 
ze wskazywaniem drogi. Dla urozmaicenia zajęć można postarać się o stroje pasujące 
do klimatu gry! Każdy z punktów ma następujący schemat:

1. Wprowadzenie historyczne do punktu.
2. Zadanie.
3. „Pocztówka od powstańca” – fragment wspomnień uczestników powstania 

połączony z archiwalnym zdjęciem miejsca, w którym obecnie znajdują się gracze.
4. Miejsce na nagranie reportażu zawierającego informacje poznane we wprowadzeniu 

i we wspomnieniach.

Ścieżka spaceru oraz miejsca przedstawione na „pocztówkach” zostały dobrane 
tak, aby przybliżyć mieszkańcom Opola historię miejsc, które są ważne dla naszej 
tożsamości i historii niepodległości Śląska, a często nieznane i obojętnie mijane przez 
przechodniów. Jednocześnie treść zadań pozwala uczestnikom zdobyć nowe informacje 
na temat naszych korzeni, m.in. wyborów komunalnych, obecności wojsk alianckich 
i Polskiej Organizacji Wojskowej na Śląsku, napiętej sytuacji politycznej i społecznej, 
a także postaci takich jak Alfons Zgrzebniok i Wojciech Korfanty.

Celem gry jest nie tylko poszerzenie wiedzy graczy, lecz też skłonienie ich do refleksji 
nad tym, jak wiele trudu włożono w budowanie naszej lokalnej wspólnoty, oraz 
inspirowanie do poznawania Śląska Opolskiego – zarówno tego sprzed lat, jak 
i współczesnego. Nagrywany przez graczy reportaż to nie tylko świetna zabawa,  
ale też sposób na zrozumiały i trwały sposób zapamiętywania historii. Przebieg 
powstania, figury ojców niepodległości itd. nie są już tylko suchą faktografią,  
ale przetworzone i przełożone na język graczy, stają się dla nich przystępne.
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• aplikacja Actionbound (link do gry: https://en.actionbound.
com/bound/mysomstond?fbclid=IwAR2z9M 4G4IGXoxT-
Y4hVpX3CRqcfBmXVktCMcfRuFdlAaPz0td-oFVsdgW8), 

• materiały historyczne, wspomnienia powstańców, zdjęcia,
• informacje wstępne, wprowadzenie do punktów

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Ludwika Gołaszewska-Siwiak – ma 19 lat i mieszka w Opolu. Na co dzień studiuje język biznesu, ale najbliższy jej sercu jest 
szeroko rozumiany sektor kulturalny. Jest także instruktorką i drużynową w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Inicjatywy 
powstały w ramach poszukiwań nowych, niekonwencjonalnych sposobów obchodzenia świąt narodowych i aktywizacji 
lokalnej społeczności. Każda z nich została zaplanowana i przeprowadzona przy nieocenionej pomocy kadry Opolskiego Hufca 
Harcerek ZHR.

Wyróżnienie w kategorii osób zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, działających społecznie 
na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadających doświadczenia lub posiadających niewielkie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

https://en.actionbound.com/bound/mysomstond?fbclid=IwAR2z9M%204G4IGXoxT-Y4hVpX3CRqcfBmXVktCMcfRuFdlAaPz0td-oFVsdgW8)
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TEMAT: mały WIELKI Patriotyzm 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Część 1: 60–90 minut (z przerwami). 
Część 2: 120 minut.  
Czas trwania prezentacji projektów zależy od liczby uczestników  
(ok. 5–10 minut na zespół).

POZIOM TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWANIU ZAJĘĆ

UCZESTNICY

młodzież ze szkół ponadpodstawowych: klasy licealne lub studenci  
(mile widziane uzdolnienia artystyczne, pomysłowość i kreatywność)

POMYSŁ

Patriotyzm bez wątpienia jest silnie związany z pojęciami ojczyzny, wspólnoty, kultury. 
W wielu interpretacjach pojawia się określenie „gotowość ponoszenia ofiar  
za ojczyznę, gotowość umierania dla wspólnoty”, ale warto się zastanowić, czy bycie 
patriotą, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie oznacza tak samo chęci działania, 
rozwoju, pomagania, zrozumienia, czyli w ogólnym ujęciu – chęci życia dla wspólnoty. 
W budowaniu wizerunku współczesnego patrioty istotna jest ciekawość swojego 
narodu, jego kultury i tradycji. I to właśnie będzie celem zajęć – zachęcenie młodych 
ludzi do poznawania i zrozumienia swojego narodu, w którego skład wchodzą również 
mniejszości narodowe, pokazanie, jak wiele różnorodności jest w naszym kraju i jak 
dzięki temu jest on ciekawy. Celem lub wynikiem zajęć byłoby też uświadomienie,  
że mimo różnic językowych, środowiskowych czy religijnych wszyscy jesteśmy 
wspólnotą, bez podziałów i barier, że bycie patriotą to też zrozumienie i uczciwość 
wobec wszystkich, bez wykluczania tych, którzy być może mogą wydawać się „inni”.

łatwe trudneumiarkowanie trudne warsztaty zajęcia gra
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Zajęcia składałyby się z dwóch części. Pierwsza część to spotkania z przedstawicielami 
mniejszości narodowych, a następnie druga – w formie warsztatów zespołowych 
z udziałem gości. Wynikiem byłoby wykonanie projektu statuetki patrioty, 
nawiązującego do przedstawionych wcześniej treści. 

Przebieg zajęć:

I CZĘŚĆ: Zajęcia w formie rozmowy z pojedynczymi osobami bądź grupami  
z mniejszości narodowych. Należałoby w ciekawy sposób (wykład, prezentacja, występ, 
rozmowa z możliwością zadawania pytań) zapoznać uczestników zajęć z kulturą, 
tradycją, językiem (dialekty, gwara) i tym samym przedstawić, jak zróżnicowany, 
ciekawy i bogaty w kulturę jest nasz naród. Należałoby również poznać interpretację 
pojęcia patriotyzmu przez przedstawicieli mniejszości narodowych i ich sposób na bycie 
patriotą. 

II CZĘŚĆ: Zajęcia warsztatowe. Należy stworzyć zespoły. Do każdego zespołu 
powinien być przydzielony przedstawiciel mniejszości narodowej. Zadaniem 
każdego zespołu jest zobrazowanie wizerunku patrioty i idei patriotyzmu w postaci 
projektu statuetki z uwzględnieniem treści i informacji z części I. Projekt może być 
przedstawiony w formie modelu 3D bądź w formie szkicu. 

Praca zespołowa stworzy możliwość rozmowy oraz integracji uczestników 
i zaproszonych gości, których zadaniem będzie również pomoc, udzielenie 
dodatkowych informacji i odpowiedzi na pytania. Na zakończenie przewidziana jest 
prezentacja wykonanych prac i komentarze zespołu (co autorzy mieli na myśli).
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kartki i brystole, artykuły malarskie (farby, pędzle), ołówki, flamastry, gumki 
do ścierania, pianki modelarskie, kleje, narzędzia do cięcia pianki należy zaangażować 
i zorganizować współpracę z pojedynczymi osobami bądź grupami reprezentującymi 
mniejszości narodowe

KILKA SŁÓW O AUTORZE 
Magdalena Bereźniak – studentka drugiego roku studiów inżynierskich na kierunku architektura. Architektura stała się jej jasno 
sprecyzowanym celem już w liceum, a następnie w pełni świadomym i, jak się okazało, dobrym wyborem.  
Na co dzień mieszka i studiuje w Białymstoku, natomiast pochodzi z niewielkiej miejscowości Hajnówka. Miasto to oraz 
jego okolice są zróżnicowane pod względem tradycji, języka, religii, stąd też pojawił się pomysł na scenariusz. Oprócz 
zainteresowania architekturą i lokalnymi kulturami uczestniczy obecnie w działaniach dwóch kół naukowych. W wolnej chwili 
rysuje, maluje, projektuje – tworzy. 

Wyróżnienie w kategorii osób zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, działających społecznie 
na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadających doświadczenia lub posiadających niewielkie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć.  
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