KONSPEKT LEKCJI DO KLASY VI
TEMAT LEKCJI

Szlakiem bitewnym Naczelnika w Ameryce.
Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów.

CELE ZAJĘĆ
Po zajęciach uczeń:
• zna postać Barbary Wachowicz i historię miasta Kościuszko w stanie Mississippi
•   zna wiadomości o Tadeuszu Kościuszce i jego zasługach dla Polski i Ameryki
• doskonali umiejętności charakteryzowania postaci.
• doskonali umiejętności wypowiadania się i prezentowania zdobytej wiedzy w oparciu o projekt
• orientuje się jak wyglądał szlak Kościuszki w Stanach Zjednoczonych

METODY I FORMY PRACY
praca z mapą, pogadanka

POMOCE DYDAKTYCZNE
projekty wykonane przez grupy uczniów, mapka szlaku Kościuszki,
ilustracje z wizerunkiem bohatera, książka Barbary Wachowicz Nazwę Cię Kościuszko

PRZEBIEG LEKCJI
1. Zapoznanie z postacią Barbary Wachowicz, znanej polskiej pisarki i tematyką jej książki
Barbara Wachowicz to polska pisarka, którą fascynowała postać słynnego bohatera dwóch narodów
– Tadeusza Kościuszki. Postać tym bardziej nam bliska, że jego imieniem została nazwana nasza szkoła.
Zanim Barbara Wachowicz napisała książkę Nazwę Cię Kościuszko, wybrała się na wędrówkę
po wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, by zgromadzić całą dokumentację o bohaterze.
Czego się dowiedziała i jakich doznała wrażeń, dowiemy się z fragmentu książki umieszczonego
w podręczniku do klasy VI – Sercem w stronę ojczyzny autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz.
2. Pierwsze odczucia autorki podczas podróży do stanu Mississippi
a) głośne czytanie przez nauczyciela opowiadania Rój pszczół wśród wzgórz /s.105/
b) objaśnienie niezrozumiałych wyrazów
c) analiza treści czytanki według pytań pod tekstem /s.106, pyt.1, 2, 3/
d) sporządzenie wspólnej notatki
3. Przypomnienie wiadomości o Tadeuszu Kościuszce – prezentacja projektów przez grupy
4. Charakterystyka bohatera według ilustracji i tekstu Stefana Bratkowskiego /s.106/.
Miejsca związane z Kościuszką w Polsce i w Ameryce /s.107/, poszerzenie wiadomości
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NOTATKA wypracowana na lekcji:
Tadeusz Kościuszko to bohater, którego losy splatały się z dziejami walk o wolność Stanów Zjednoczonych
i Polski. Był uczniem Szkoły Rycerskiej, znał się na inżynierii wojskowej, wiele podróżował. Jako inżynier
oddał armii amerykańskiej wielkie zasługi (m.in. kierował pracami fortyfikacyjnymi). Kiedy powrócił do
kraju, walczył w wojnie z Rosją w 1792 roku, a dwa lata później został Naczelnikiem powstania przeciwko
zaborcom (Insurekcja Kościuszkowska). Po bitwie pod Maciejowicami został wzięty do niewoli.
Był człowiekiem całkowicie oddanym służbie wojskowej. Obowiązkowy, sprawiedliwy, szanowany przez
żołnierzy. Zarówno cechy charakteru, jak i zasługi dla obu narodów, czynią go bohaterem, którego imię
z godnością nosi nasza polska szkoła na ziemi amerykańskiej
ZADANIE DOMOWE
Wypisz miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką w Stanach Zjednoczonych (na podstawie pomocy z lekcji).
Naucz się kilku zdań wyjaśniających, dlaczego nazwany został bohaterem dwóch narodów.
Konspekt opracowała:
Marzena Pasula
nauczycielki Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago.
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