
1

KONSPEKT LEKCJI DO KLASY PRZEDSZKOLNEJ I ZEROWEJ
TEMAT LEKCJI

CELE LEKCJI

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

METODY REALIZACJI

FORMY 

PRZEBIEG LEKCJI

Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
 • powiedzieć kto to był Tadeusz Kościuszko
 • pokazać barwy narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych
 • wyjaśnić pojęcia: kraj, ojczyzna, flaga, hymn, żołnierz, wojna, wróg
 • wyjaśnić, że Tadeusz Kościuszko to osoba godna naśladowania 

 • flagi: Polski i Stanów Zjednoczonych
 • portret Tadeusza Kościuszki
 • nagrania hymnów: Polski i Stanów Zjednoczonych, oraz CD z melodią marszową
 • rozsypanka literowa

Pogadanka, opowiadanie, praca z materiałami ilustracyjnymi, melodiami, rytmem muzycznym, filmem 
i inscenizacją. 

Praca z całą grupą, praca w małych zespołach, praca indywidualna. 

1. Pokazanie uczniom flagi Polski i Stanów Zjednoczonych. Pytania skierowane do dzieci: 
 Dlaczego pokazuję wam flagę Polski i flagę Stanów Zjednoczonych?
 Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat własnych przeżyć związanych z flagami.
 Czego symbolem są flagi? /dwa kraje, dwie ojczyzny/. Nauczycielka wyjaśnia, że my mamy dwie ojczyzny 
 Polskę i Stany Zjednoczone. Wasi rodzice i niektóre dzieci urodziły się w Polsce, a mieszkają w Ameryce.

2. Nauczycielka czyta opowiadanie: Złote serce Tadeusza Kościuszki.

Złote serce Tadeusza

Za siedmioma rzekami, za wieloma lasami, za górami i morzami jest kraj o nazwie Polska. Piękna jest to kraina. 
Jest tam woda błękitna jak niebo, nieprzystępne szczyty górskie, a łąki i drzewa chylą czoła jej sławie. 
To Ojczyzna. Tam mieszkał Tadeusz. Od najmłodszych lat marzył o niebezpiecznych podróżach po morzach 
i oceanach, a jego ulubioną zabawą była walka na szable. Kiedy wyrósł, postanowił pójść do szkoły żołnierskiej. 
Uczył się dobrze, wkrótce został kapitanem. Król Polski wysłał go do najsłynniejszej szkoły we Francji. 
Tam nauczył się wielu interesujących rzeczy. W czasie, gdy studiował, do Polski wkroczyły wrogie wojska 
i zabrały część polskich ziem. Tadeusz był smutny, gdyż bardzo kochał swoją ojczyznę. Przyrzekł sobie, 
że zawsze będzie walczył o jej wolność. Kiedy usłyszał, że odległa Ameryka szykuje się do wojny, popłynął 
jej z pomocą. Pomysłowy Tadeusz zbudował tam wiele ukrytych pułapek. Wrogie wojska nie mogły się przez 
nie przedostać. Amerykanie wygrali wojnę, a dzielnego Tadeusza mianowali generałem swoich wojsk. 

„Złote serce Tadeusza”. Zapoznanie dzieci z postacią Tadeusza Kościuszki.
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3. Rozmowa na temat opowiadania – proponowane pytania do opowiadania:

 • Jak wygląda Polska?

 • Kto mieszkał w Polsce?

 • O czym marzył mały Tadeusz?

 • Dokąd popłynął Tadeusz?

 • Dlaczego Tadeusz popłynął do Ameryki?

 • O co walczył Tadeusz Kosciuszko?

 • Czy Tadeusz mógł wrócić do Polski?

 • Jakim był człowiekiem? 

4. Pokazanie uczniom portretu Tadeusza Kościuszki i rozmowa z dziećmi na temat bohatera.

5. Powtórzenie słów – wyklaskiwanie sylab  
 
 POL-SKA,  A-ME-RY-KA,  ŻOŁ-NIERZ,  FLA-GA,  TA-DE-USZ,  KOŚ-CIU-SZKO.
 
 Zabawa ruchowa: dzieci maszerują w rytm marsza. Gdy muzyka się urywa zatrzymują się i wołają 
 
 „Hura! Tadeusz Kościuszko”– zabawa powtarzana kilka razy.

6. Zajęcia plastyczne – kolorowanie portretu Tadeusza Kościuszki. 

7. Każde dziecko dostaje jedną literę, wspólnie układamy imię i nazwisko bohatera: 
 
 napis – TADEUSZ KOŚCIUSZKO – imię i nazwisko jest napisane na tablicy /odtwarzanie wzoru/

8. Odsłuchanie hymnów: polskiego i amerykańskiego.

9. Nagrodzenie dzieci serduszkami samoprzylepnymi za aktywny udział w zajęciach.  

Konspekt opracowała:
Elżbieta Podlipni

nauczycielka Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago.
(na podstawie materiałów ze Zjazdu Nauczycieli w Teksasie)

dobry żołnierz, odważny, pracowity, 
mądry, był bohaterem, 

bronił kraju, 
pomagał ludziom

Ameryka stała się drugą ojczyzną Tadeusza. Nie zapomniał jednak o Polsce. Na wieść o szykującej się tam 
wojnie, przepłynął statkiem ocean, potem dosiadł konia i wyruszył walczyć z wrogiem. Był tak doskonałym 
żołnierzem, że wkrótce wyzwilił część kraju. Został ranny w jednej z bitew i uwięziony. Polska straciła swoją 
wolność. Tadeusza uwolniono, ale za karę nie mógł wrócić do swojej Ojczyzny – Polski. Popłynął z powrotem 
do drugiej swojej Ojczyzny – Ameryki. Powitały go tłumy ludzi, tam wyleczył się ze swoich ran. Wieści o jego 
mądrości, waleczności i dobrym sercu rozbrzmiewały na cały świat. Tadeusz żył długo, ciesząc się sławą, 
podróżując, niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Jednak jego złote serce wypełniała miłość i tęsknota 
do tej, której nigdy więcej nie zobaczył – do Polski. 

Wyrazy i wyrażenia pomocne do lekcji
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