KONSPEKT LEKCJI DO KLASY V-VI
TEMAT LEKCJI

Postać Tadeusza Kościuszki jako bohatera dwóch narodów
– Polski, USA i patrona naszej szkoły.

CELE LEKCJI
Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:
• wiedzieć – Kim był Tadeusz Kościuszko?
• wiedzieć – Co przysięgał na Rynku Krakowskim?
• wiedzieć – Co zostawił Kościuszko w swoim testamencie w USA?
• opisać uzbrojenie i umundurowanie walczących wojsk pod dowództwem  Kościuszki
• znać nazwy miejsc najważniejszych bitew w Polsce (Racławice), w USA (Saratoga)
• znać pojęcia wprowadzone podczas lekcji – patron, reformy społeczne, kosynierzy
• umieć wymienić zasługi Tadeusza Kościuszki dla narodu polskiego i amerykańskiego.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• notatki uczniów o Kościuszce;
• fragment tekstu przysięgi Kościuszki z Rynku w Krakowie
• fragment testamentu Kościuszki pozostawionego w USA
• ilustracje przedstawiające postać Kościuszki
• karty pracy: rozsypanka z podpisami do ilustracji, ilustracje obrazujące koleje życia Kościuszki,
• krzyżówka wprowadzająca do tematu lekcji.

METODY REALIZACJI
• słowna i działań praktycznych                                            
• praca z tekstem  źródłowym  i materiałami  ilustracyjnymi

FORMY
• indywidualna i zbiorowa.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Wprowadzenie do tematu poprzez rozwiązanie krzyżówki.

1. Nie pies, a ...................
2. Narząd wzroku.
3. Lubi ją pies.
4. Uczniowie na nie czekają.
5. Jesz go na Święto Dziękczynienia.
6. Narząd słuchu.
7. Wybiera się za morze, a wybrać się nie może.
8. Zdobi ścianę.
9. Róża lub tulipan.
10. Jabłko lub gruszka.
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2. Podanie i zapisanie tematu lekcji.
3. Wyjaśnienie pojęcia patron – symboliczny opiekun.
•  Kto może być patronem szkoły?
•  Kto jest patronem naszej szkoły?
•  Kim był Tadeusz Kościuszko?
4. Prezentacja wiadomości o Tadeuszu Kościuszce  przygotowanych na podstawie informacji
z encyklopedii, Internetu lub innych źródeł. /praca domowa/
5. Podsumowanie przez nauczyciela przedstawionych informacji o patronie szkoły.
Dawno, temu na Polesiu w roku 1746 urodził się Tadeusz Kościuszko. Jego rodzice nie byli zbyt
zamożni, dlatego chłopiec musiał spędzać swe dzieciństwo w domu. W wieku 19 lat rozpoczął
naukę w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Tadeusz tak bardzo chciał się w niej uczyć, że pilnie
czytał podręczniki i chodził zawsze przygotowany na zajęcia. A że kształcono tam oficerów dla
polskiej armii, więc uczył się przede wszystkim dyscyplin wojskowych. Prawdopodobnie wtedy
poznał i pokochał swoją sąsiadkę z rodzinnych stron Ludwikę Sosnowską i zapragnął się z nią
ożenić. Jednak ojciec dziewczyny nie zgodził się na małżeństwo po czym zrozpaczony wyjechał
do Ameryki Północnej, by tam szukać zapomnienia. W Ameryce wziął udział w wojnie
o niepodległość Stanów Zjednoczonych walcząc pod Saratogą. Po powrocie do kraju został
naczelnym  wodzem polskich sił zbrojnych i ogłosił wybuch powstania narodowego, składając
na Rynku w Krakowie przysięgę. Walczył między innymi pod Racławicami, gdzie odniósł
zwycięstwo. Po bitwie  pod Maciejowicami został wzięty do niewoli rosyjskiej.
Po zwolnieniu z niewoli ponownie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a następnie osiadł
w Szwajcarii, gdzie zmarł. Zwłoki Kościuszki zostały przywiezione do Krakowa i pochowane
na Wawelu, a wdzięczni rodacy usypali mu w Krakowie mogiłę zwaną kopcem.
6. Wspólne  redagowanie i zapisanie na tablicy oraz w zeszycie notatki o patronie szkoły.  

Patron naszej szkoły, Tadeusz Kościuszko, walczył w Polsce pod Racławicami oraz

o niepodległość Stanów Zjednoczonych pod Saratogą,, dlatego jest bohaterem dwóch narodów.
7. Podsumowanie wiadomości o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki z wykorzystaniem historyjki
obrazkowej i podpisów do obrazków. (do rozciętych obrazków historyjki należy dopasować podpisy)
Tadeusz Kościuszko urodził się w Mereczowszczyźnie.
Uczył się w Szkole Rycerskiej w Warszawie.
Pokochał Ludwikę, ale jej nie poślubił.
Walczył w Ameryce.
Walczył przeciwko Rosji pod Racławicami.
Przebywał w rosyjskim więzieniu.
Starość spędził w Szwajcarii.
Dwa ważne miejsca związane z Kościuszką w Krakowie.
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8.  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o Tadeuszu Kościuszce przez odczytanie podpisów pod obrazkami.
9.  Rozdanie uczniom kartek z tekstem przysięgi  Kościuszki złożonej na Rynku w Krakowie.  
„Ja, Tadeusz Kościuszko przysięgam w obliczu Boga narodowi polskiemu, iż powierzonej mi  
władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie do obrony całości granic, odzyskania  
samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie dopomóż  
i niewinna męka Syna Jego.”

a) Ciche czytanie tekstu przysięgi.
b) Próba znalezienia w tekście przysięgi odpowiedzi na pytanie – Co Tadeusz Kościuszko przysięgał
    narodowi polskiemu? – podkreślenie właściwego fragmentu w tekście.                                                                                              
10. Rozdanie uczniom kartek z tekstem amerykańskiego testamentu Tadeusza Kościuszki.
„Ja, Tadeusz Kościuszko – upoważniam mojego przyjaciela, Tomasza Jeffersona, by użył całego
mojego majątku na wykupienie Murzynów – jego własnych lub czyichkolwiek innych. By nadał
im wolność w moim imieniu, by zapewnił  im wykształcenie w rzemiosłach, bądź w innych
dziedzinach ...”

a) Ciche czytanie tekstu testamentu.
b) Podkreślenie w tekście fragmentu odpowiadającego na pytanie – Jaka była ostania wola Tadeusza
     Kościuszki zawarta w testamencie?
11. Praca domowa
Pokoloruj portret Tadeusza Kościuszki i na postawie wiadomości z lekcji wykonaj projekt o życiu Tadeusza
Kościuszki.

Przygotowała:
Beata Sontowski
nauczycielka Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago.
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KRZYŻÓWKA
1. Nie pies, a ...................
2. Narząd wzroku.
3. Lubi ją pies.
4. Uczniowie na nie czekają.
5. Jesz go na Święto Dziękczynienia.
6. Narząd słuchu.
7. Wybiera się za morze, a wybrać się nie może.
8. Zdobi ścianę.
9. Róża lub tulipan.
10. Jabłko lub gruszka.
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1

Tadeusz Kościuszko urodził się w Mereczowszczyźnie.

2

Uczył się w Szkole Rycerskiej w Warszawie.

3

Pokochał Ludwikę, ale jej nie poślubił.

4

Walczył w Ameryce.

5

Walczył przeciwko Rosji pod Racławicami.

6

Przebywał w rosyjskim więzieniu.

7

Starość spędził w Szwajcarii.

8

Dwa ważne miejsca związane z Kościuszką w Krakowie.

