KONSPEKT LEKCJI DO KLASY V
TEMAT LEKCJI
Tadeusz Kościuszko jako bohater dwóch narodów.
CELE ZAJĘĆ
Po zajęciach uczeń:
zna życiorys Tadeusza Kościuszki
umie promować sylwetkę bohatera
wie, jakie miejsce zajmuje Tadeusz Kościuszko w świadomości historycznej Polaków
posiada  umiejętność swobodnego i ukierunkowanego wypowiadania się na temat bohatera
narodowego
• wyjaśnia, dlaczego Tadeusz Kościuszko uważany jest za bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych
• lokalizuje na mapie miejsca pobytu Tadeusza Kościuszki w Polsce i na świecie
•
•
•
•

METODY I FORMY PRACY

• praca z tekstem
• praca w grupach, dyskusja
• zabawa – plotka z czterech rogów

POMOCE DYDAKTYCZNE
• ilustracje, tekst przysięgi, tekst testamentu, mapa miejsc pobytu Kościuszki w Polsce
i na świecie, mapa pamięci, streszczenie życiorysu bohatera, kalendarium.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Dyskusja na temat: O kim możemy powiedzieć, że jest bohaterem?
Czym taki człowiek się charakteryzuje?
Czy znasz jakiegoś bohatera? (prawdopodobnie uczniowie wymienią Tadeusza Kościuszkę).
2. Zabawa – plotka z czterech rogów.
Wszyscy uczniowie otrzymują jednakowe kartki. Zadaniem każdego ucznia jest napisać w jednym z rogów
kartki słowo – skojarzenie z bohaterem, zagiąć róg i położyć kartkę na środku sali ( stołu), następnie wziąć
inną kartkę i nie odginając rogu napisać następny wyraz, skojarzenie ( oczywiście inne). Każdy uczeń
powinien wpisać 4 wyrazy. Gdy wszystkie kartki mają już zagięte cztery rogi i leżą na środku sali,
każdy bierze jedną kartkę i na jej odwrocie pisze krótki, spójny tekst na temat bohatera, wykorzystując
słownictwo z czterech rogów. Chętni uczniowie odczytują swoje teksty.
3. Nauczyciel opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościuszki zarówno w Polsce jak
i w Ameryce. Wykład nauczyciela poparty jest ilustracjami, tekstem przysięgi, testamentem. Uczniowie
ponadto otrzymują kopie kalendarium najważniejszych dat z życia Kościuszki i krótką biografię.
4. Wklejenie do zeszytu kalendarium życia Tadeusza Kościuszki, testamentu oraz przysięgi.
5. Sprawdzenie stopnia rozumienia, zapamiętania wiadomości o Kościuszce i sporządzenia mapy pamięci
– (wypisanie wszystkich zapamiętanych z lekcji wyrazów związanych z Tadeuszem Kościuszką).

1

KONSPEKT LEKCJI DO KLASY V
6. Wędrujemy śladami Tadeusza Kościuszki – zlokalizuj na mapie Polski i świata miejsca gdzie był
Tadeusz Kościuszko:
• POLSKA –  Kraków, Warszawa, Racławice, Maciejowice, Połaniec,
    Zieleńce, Dubienka (Ukraina), Mereczowszczyzna (Białoruś)
• STANY ZJEDNOCZONE – Nowy Jork, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, South Carolina,
Connecticut, Saratoga, Filadelfia, West Point, Vermont
• EUROPA – Szwajcaria, Francja, Rosja, Anglia
7. Wymyślanie haseł do krzyżówki, praca w grupach.
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8. Pytania nauczyciela podsumowujących lekcję o Kościuszce.
Zadanie domowe
Wykonaj projekt (plakat) – Tadeusz Kościuszko bohater Polski i Ameryki.

Konspekt opracowała:
Małgorzata Białas
nauczycielka Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago.

Warszawa
Maciejowice

Mereczowszczyzna
(Białoruś)

Połaniec
Racławice
Kraków
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Zieleńce
(Ukraina)
Dubienka
(Ukraina)

