KONSPEKT LEKCJI DO KLASY III/IV
TEMAT LEKCJI
Tadeuszek, Tadeusz, generał, bohater - patron szkoły.
CEL OGÓLNY
• uzasadnienie, dlaczego Tadeusz Kościuszko został wybrany patronem naszej szkoły

CELE OPERACYJNE (POZNAWCZE)
• zapoznanie dzieci z sylwetką Tadeusza Kościuszki jako ich rówieśnika
• przedstawienie wykształcenia jako celu życiowego
• podkreślienie jego zasług w walkach o wolność Stanów Zjednoczonych i Polski

CEL WYCHOWAWCZY
• ocenianie postawy jaką powinien odznaczać się uczeń klasy III, aby patron szkoły mógł być
z niego dumny

NAUKA SŁOWNICTWA

• dobieranie przymiotników oraz wyjaśnienie i tłumaczenie znaczenia wyrazów i zwrotów:
patron szkoły, szkoła zakonna (pijarów), szkoła rycerska (wojskowa), fortyfikacje (budowle obronne),
Virtuti Militari (najwyższe odznaczenie wojskowe) jazda konna, odnieść rany, dostać się do niewoli

WYMAGANIA W STOSUNKU DO UCZNIA
• uczeń potrafi opowiedzieć w kilku zdaniach, czego dowiedział się na lekcji o patronie szkoły
• potrafi, przy współudziale nauczyciela, zobrazować graficznie w postaci „słoneczka” cechy charakteru
Tadeusza Kościuszki
• rozwiązać samodzielnie ćwiczenie z lukami zdaniowymi
• potrafi prosto uzasadnić decyzję wyboru Tadeusza Kościuszki na patrona szkoły

PRZEBIEG LEKCJI
1. Pogadanka na temat życia i działalności Tadeusza Kościuszki na obu kontynentach
(Nauczyciel przygotowuje wiadomości o Kościuszce, dostosowując treść do poziomu słownictwa uczniów).
2. Ćwiczenie w czytaniu i rozumieniu tekstu do przedstawienia cech Tadeusza Kościuszki jako rówieśnika 		
uczniów.

Tadeuszek, Tadeusz, generał
Małgorzata Pawlusiewicz

		
		
		
		

Mały Tadeuszek					
Myślący, wesoły
Chodził tak jak wy
Z bratem swym do szkoły.				

		
		
		
		
		

Uczył się pilnie
Ze swojej czytanki					
Nad książką czas spędzał
Wieczory i ranki.					
Tato kupił mu kiedyś

Jakim chłopcem był Tadeuszek?
Z kim chodził do szkoły?
Jak uczył się Tadeuszek?
Kiedy się uczył?
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KONSPEKT LEKCJI DO KLASY VIII/IV
Co kupił mu tato?

		
		
		

Małego konika				
Dbał o niego bardzo
Z nim po polu brykał.				

		
		
		
		

W wojnę ze swym bratem
Bawić też się lubił
A ze swymi kolegami
Nigdy się nie czubił.				

		
		
		
		

Lubił jazdę konną
Ale też malował				
Mamie też pomagał
Nigdy nie próżnował.

		
		
		
		

Marzyła mu się zawsze
Kariera wojskowa				
I swemu postanowieniu
Też słowa dochował.				

		
		
		
		

Walczył dzielnie nie tylko			
Gdzie walczył Kościuszko?
O swoją ojczyznę
On na ziemi amerykańskiej			
Też odnosił blizny. 					

		
		
		
		

Stoi teraz Kościuszko
Na pięknym pomniku
A ludzi tam czasem
Przychodzi bez liku .

		
		
		
		

Pójdę z kolegami
Zaniosę mu kwiatki
Niech wie, że go lubią
Wszystkie polskie dziatki.

Co robił Tadeusz z konikiem?

W co lubił bawić się z bratem?
Czy były to grzeczne zabawy?

Jakie były jego ulubione zajęcia?

Kim chciał zostać?
Czy zrealizował swoje marzenie?

Czy pamiętasz, gdzie stoi jego pomnik w Chicago?

Dlaczego powinniśmy składać kwiaty
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki?

3. Praca w grupach, nauczyciel rozdaje szkice graficzne orderu Virtuti Militari i portrety Tadeusza Kościuszki
(do wyboru – dzieci kolorują)
4. Odśpiewanie hymnu szkoły
5. Zapis tematu lekcji – Tadeuszek, Tadeusz, generał, bohater – patronem szkoły.
6. Graficzny opis cech charakteru małego Tadeuszka i dorosłego Tadeusza Kościuszki
(wykres słoneczek na tablicy)

2

KONSPEKT LEKCJI DO KLASY III/IV
		TADEUSZEK 						TADEUSZ
		

wesoły

			

zdolny inżynier

		

miły

			

wspaniały dowódca

		

ciekawy świata

			

waleczny

		

dobry kolega

			

bohaterski

		

grzeczny

			

odważny

		

pracowity

			

pracowity

		

posłuszny

			

pomysłowy

		

dobrze wychowany

			

utalentowany

7. Uzupełnianie zdań z lukami.

dowódcą

bohater

pamiętajmy

Wawel

patronem

Tadeusz Kościuszko to ……………………… Polski i Ameryki.
Był ……………………….

wojsk walczących o wolność obu krajów.

Odwiedzając Polskę i królewski ……………… zawsze ……………………, by złożyć kwiaty przed
jego grobowcem.
Tadeusz Kościuszko jest …………………. naszej szkoły.
8. Krzyżówka (patrz – dodatkowe materiały).
9. Podsumowanie lekcji
Czego powinniśmy się nauczyć od naszego patrona szkoły?
10. Wystawa prac plastycznych – wybór i nagrodzenie najpiękniejszych prac
11. Zadanie domowe
Wyszukaj z rodzicami w Internecie zdjęcia Tadeusza Kościuszki, przepisz wierszyk
Tadeuszek, Tadeusz, generał i zrób z tych materiałów gazetkę.
								
Konspekt opracowała:
								
Małgorzata Pawlusiewicz
nauczycielka Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

3

KONSPEKT LEKCJI DO KLASY III/IV

KRZYZÓWKA
1 – lubi łowić myszki
2 – jest soczyste, rumiane
3 – ma dach, parter lub piętra
4 – mam ją w piórniku, często nią rysuję
5 – przeciwieństwo wyrazu – pełny
6 – maluję je na Wielkanoc
7 – nasza ………….. ma wspaniałego patrona
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