Lekcja biblioteczna – 10.11.2020.
Temat: 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
Cele :
 kształtowanie postawy szacunku do tradycji historycznej i symboli narodowych,
 budzenie zainteresowań przeszłością,
 poznanie postaci Józefa Piłsudskiego.
Uczeń :
 rozumie, dlaczego 11 listopada obchodzone jest Święto Niepodległości,
 potrafi określić, co to znaczy być patriotą w dzisiejszych czasach,
 wie, kim był Józef Piłsudski.
Metody pracy:
 indywidualna
Pomoce dydaktyczne:
 laptop z dostępem do Internetu, scenariusz lekcji
PRZEBIEG LEKCJI
Wprowadzenie
1. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, dlaczego 11 listopada jest jednym z najważniejszych dat w
kalendarzu – Polska po 123 latach zaborów odzyskała wolność i pojawiła się ponownie na
mapie Europy. Był to czas, kiedy władzę w Polsce przejął działacz niepodległościowy Józef
Piłsudski, który zastał Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich oraz Naczelnikiem Państwa.
Powstała wtedy II Rzeczpospolita.
2. Uczniowie oglądają multimedialną prezentację:
https://www.youtube.com/ watch? v=FSIQpAhhX9M (“ 11 listopada – Święto
Niepodległości”- autor Dawid Brennt)
3. Nauczyciel zadaje pytania:
 Jakie święto obchodzimy 11 listopada?
Przypomnienie daty odzyskania przez Polskę niepodległości ( 11 listopada 1918 r.)
Obliczenie, ile lat minęło od tego wydarzenia.
 Co to jest Niepodległość?
Niepodległość to wolność. Kraj niepodległy to kraj wolny, który sam decyduje o
swoim państwie.
 Kim jest patriota? Uczniowie starają się zdefiniować pojęcie.
Patriota kocha swój kraj, walczy w jego obronie, pamięta o ważnych uroczystościach,
dba o tradycje.
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste : historii, tradycji języka czy
samego krajobrazu ojczystego.
 Co to znaczy być patriotą w dzisiejszych czasach? Uczniowie wymieniają cechy
współczesnego patrioty.

Współczesny patriota dba o swój język, szanuje symbole narodowe, kultywuje
tradycję i stara się troszczyć o dobry wizerunek Polaka w kraju i za granicą.
 Kim był Józef Piłsudski?
Józef Piłsudski był twórcą i dowódcą Legionów Polskich. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości został Naczelnym Wodzem Armii Polskiej. Był pierwszym
Marszałkiem Polski. Przez legionistów nazwany został Dziadkiem. Jeździł na
ulubionej klaczy, Kasztance.
4. Posumowanie zajęć:
Dzięki poświęceniu naszych przodków duch polskości nie zaginął – dzięki nim możemy
posługiwać się językiem polskim i być dumni z naszych symboli narodowych – flagi i godła.
5. Uczniowie na zakończenie lekcji oglądają film: https:
//www.youtube.com/watch?v=UMPSJwTU3bQ 9 ( „11 listopada – Nadal pamiętamy”).

