
- słucham z uwagą tekst czytany przez nauczyciela,
- projektuję i rysuję ogród,
- rozwiązuję krzyżówkę z hasłem,
- wyszukuję w słowniku podane hasło,
- wypowiadam się na podany temat,
- rozwiązuję zadanie tekstowe.

KRYTERIA SUKCESU DLA UCZNIÓW:

OPIS
Scenariusz przewidziany jest na 3 jednostki lekcyjne.
Motywem literackim scenariusza zajęć jest fragment książki "Opowieści o tym, co
w życiu ważne" M. Michalaka, Wydawnictwo Ibis 2022 r. 
Książka dostępna TUTAJ.

CELE OGÓLNE:
- wprowadzenie uczniów w świat wartości,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych,
sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania. 

I Burza mózgów.
Jakie są twoje skojarzenia, gdy słyszysz słowo "WOLNOŚĆ"? Co przychodzi ci wtedy
do głowy?

PRZEBIEG LEKCJI: 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

„BYĆ JAK PTAK…” – O WOLNOŚCI

TEMAT ZAJĘĆ

Wypowiedzi uczniów klasy II b ze SP 15 w Koninie podczas przeprowadzania zajęć:
Wolność:

- możliwość wyboru;
- możliwość powiedzenia „nie”;

- jest wtedy, kiedy nikt nie napada twojego kraju;
- jest wtedy, kiedy nie jesteś w więzieniu;

#WARTOŚCIOWE_ROZMOWY
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https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne


II Filozofowanie z dziećmi – rozmowy w kręgu.
- Czy wolność oznacza, że można robić to, co się chce?
- Czy wolny człowiek, nie musi liczyć się ze zdaniem innych?
- Czy moja wolność może być niewolą drugiego człowieka?
- Czy każdy ma prawo do wolności?
- Czy człowiek wolny lubi tylko siebie?
- Czy o wolność trzeba walczyć?
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Wypowiedzi uczniów klasy II b ze SP 15 w Koninie, podczas przeprowadzania zajęć:
- jeśli jest się wolnym, to można robić, co się chce;

- wolny człowiek nie musi liczyć się ze zdaniem innych, bo jest wolny i może robić, co chce;
- nieprawda, że wolny człowiek może robić, co chce, bo nie może krzywdzić innych; 

nikt nie może krzywdzić drugiego człowieka;
- jeśli ktoś zrobi komuś krzywdę, to ten co ma krzywdę wcale nie jest wolny;

- tak, każdy ma prawo do wolności, chociaż złodziej nie;
- ten co morduje, nie ma prawa do wolności - musi być w więzieniu;

- człowiek wolny lubi innych ludzi i siebie;
- tak, czasem o wolność trzeba walczyć, jak teraz w Ukrainie;

- jest wtedy, kiedy możesz robić, co chcesz;
- jest wtedy, kiedy nie musisz nikogo słuchać;

- jest wtedy, kiedy mama każe posprzątać pokój, a ty nie musisz tego robić;
- jest w Polsce, a nie na Ukrainie;

- wolność jest wtedy, kiedy nikt cię do niczego nie zmusza;

III Spotkanie z książką.
Zapoznanie uczniów i uczennic z tekstem „Historia o wolności: Stara księga”
z książki Marka Michalaka „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, Wydawnictwo Ibis,
2022, s. 24.

IV Aktywność plastyczna – projektowanie ogrodu.
Zadaniem uczniów i uczennic jest narysowanie ogrodu Szymona Ogrodnika
opisywanego w książce M. Michalaka "Opowieści o tym, co w życiu ważne" według
własnego pomysłu. Zwrócenie uwagi na symbolikę otwartej furtki w ogrodzie.

W opowiadaniu Ogrodnik Szymon dokonał wyboru - wybrał możliwość pozostania w swoim ogrodzie. 
W każdej jednak chwili mógł go zostawić i opuścić. To była jego wolność - mógł zdecydować w każdej chwili

inaczej. Taką możliwość dawała mu otwarta furtka w ogrodzie, która stała się symbolem wolności.
Dzieci rysują ramkę dookoła kartki A4. Jeden bok kartki nie zostaje domknięty, co stanowi otwartą furtkę.

Przykłady swoich prac prezentują uczniowie klasy 2b z SP 15 w Koninie. 



V Spacer po galerii – oglądanie ogrodów.
Dzieci przypinają swoje prace w różnych miejscach sali. Następnie nauczyciel włącza
muzykę relaksacyjną. Uczennice/uczniowie spacerują po sali, oglądając galerię prac
plastycznych wykonanych przez dzieci. 

VI Dyskusja w kręgu.
- Czy zaprojektowane przez dzieci ogrody były do siebie podobne, czy każdy był inny?
- Co zdecydowało o różnorodności zaprojektowanych ogrodów?

Wypowiedzi uczniów klasy 2b ze SP nr 15 w Koninie: 
- Każdy ogród jest inny bo każdy z nas miał inny pomysł;

- Każdy  ogród jest inny, ale w każdym ogrodzie napisaliśmy słowo „wolność”;
- Każdy ogród ma otwartą furtkę i ogrodnik zawsze może go opuścić;

- Każdy ogród jest inny bo pracowaliśmy sami, a nie w grupie.
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VII Zabawa w escape room – poczuj słowo "wolność".
1. Otrzymanie pierwszego zadania do wykonania i zamknięcie uczniów
i uczennic wraz z nauczycielem w sali na klucz.
Następuje zamknięcie uczniów wraz z nauczycielem w sali lekcyjnej na klucz przez dyrekcję lub
umówionego pracownika szkoły. Przed zamknięciem drzwi uczniowie     i uczennice otrzymują
zadanie-wyzwanie do wykonania.
Zadanie nr 1:
Pokoloruj na czarno: B11, B12, B13, C8, C9, C10, C11, D5, D6, D7, D8, D11, E2, E3,
E4, E5, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, F2, F20, G2, G20, H2, H20,
I2, I20, J2, J20, K2, K19, L2, L18, Ł2, Ł19, M2, M20, N2, N20, O3, O4, O5, O20, P5,
P6, P7, P20, R7, R8, R9, R19, S9, S10, S11, S19, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T18,
U17, U18, W18 – załącznik nr 1.

Uczniowie i uczennice odkodowują kontur mapy Polski.
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źródło schematu kodowania: wczesnoszkolni.pl

http://wczesnoszkolni.pl/


     1 P O L S K A

   2 F L A G A    

  3 L I S T O P A D  

  4 C Z E R W O N A  

    5 W I S Ł A   

     6 O R Z E Ł  

 7 P A Ń S T W O    

8 K O R O N A      

2. Rozwiązanie pierwszego zadania jest wskazówką do drugiego zadania.
W kolejnym kroku dzieci, pod kierunkiem nauczyciela, odszukują, ukrytą w sali,
kopertę z emblematem konturu Polski, w której zamieszczone jest kolejne wyzwanie. 
Zadanie nr 2:
Krzyżówka z hasłem do rozwiązania – załącznik nr 2.
Wariant I - jedna krzyżówka dla całej grupy.
Wariant II – krzyżówka dla każdego ucznia/uczennicy.

Następuje rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła: PATRIOTA.
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Moja ojczyzna to...
Biało - czerwona...
Po październiku...
Jedna z barw narodowych...
Leży nad nią Warszawa, Kraków, Toruń...
W godle Polski...
Polska to nasze...
Nosi ją król...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wpisz litery w białe pola krzyżówki. Strzałka wskazuje ukryte hasło. Odszukaj je.



3. Rozwiązanie drugiego zadania jest wskazówką do trzeciego zadania.
Zadanie nr 3:
W kolejnym kroku, po rozwiązaniu krzyżówki, dzieci próbują wyjaśnić hasło "patriota".
Nauczyciel pyta uczniów i uczennice, gdzie możemy znaleźć wyjaśnienie tego słowa.
Wspólnie ustalają, że w słowniku.
W klasie, na półce z książkami, szukają słownika, a następnie odszukują hasło
w słowniku.

Dzieci zapoznają się ze definicją słownikową słowa "patriota" i "patriotyzm".

patriota - człowiek cechujący się patriotyzmem.

patriotyzm - postawa wobec ojczyzny, narodu, przejawiająca się rzetelną pracą,
przedkładaniem nadrzędnych wartości (np. niepodległości) nad własne cele,
gotowością do ich obrony nawet za cenę życia.
(Słownik Języka Polskiego, B. Dunaj, Wydawnictwo Wiedza, Konin 2021, s. 325 -
znajdziesz TUTAJ).

Analiza definicji słownikowej.

Podczas zabawy uczniowie klasy 2b skorzystali, ze Słownika języka polskiego PWN i jedna, wybrana osoba z klasy
odczytała, na głos, wyjaśnienie pojęcia:

„patriota”- człowiek kochający swoją ojczyznę; gotów do poświęceń dla niej.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalili, że patriota to osoba, która szanuje symbole narodowe i z szacunkiem

mówi o swojej ojczyźnie. Swoim działaniem nie szkodzi ojczyźnie. Patriotą należy być zawsze i wszędzie: w domu, w
szkole, na wycieczce, na spacerze. 

 
Zaprezentowanie definicji pojęcia "patriotyzm" z Ilustrowanego słownika ważnych pojęć,
A. Maciak, Wydawnictwo Ibis, Poznań 2019, s. 68  - znajdziesz TUTAJ.

PATRIOTYZM
Miłość, szacunek do własnej ojczyzny, gotowość poniesienia dla niej ofiar, szacunek dla walczących
o jej wolność, dla barw i symboli narodowych. Dla patrioty interesy kraju są ważniejsze niż interesy

osobiste.
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Dodatkowo w słowniku przy haśle "patriota" ukryta jest kartka z cyfrą 4 lub 3 albo 11
(w zależności od tego, czy zabawę przeprowadzamy z okazji 3 Maja czy 11 Listopada).
Dzieci odszukują kolejną kopertę w sali z cyfrą 4 lub 3 albo 11 - tam zamieszczone jest następne
wyzwanie –matematyczne zadanie tekstowe.

4. Rozwiązanie trzeciego zadania jest wskazówką do czwartego zadania.
Uczniowie i uczennice otwierają kopertę i wyjmują zadania testowe do rozwiązania. 

https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/slownik-jezyka-polskiego-ok-16-000-hasel-32
https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/ilustrowany-slownik-waznych-pojec


Zadanie nr 4:
Zadanie testowe do rozwiązania dla różnych poziomów edukacji i w dwóch wariantach
- załącznik nr 3 (poziom klas trzecich) lub załącznik nr 3A (poziom klas pierwszych
i drugich).
Wariant I - jedno zadanie dla całej grupy.
Wariant II – egzemplarze zadania dla każdego dziecka.

Przeczytaj zadanie, rozwiąż je i zapisz odpowiedź. Następnie z otrzymanych wyników wybierz liczbę parzystą i
otocz ją pętlą. Ta liczba to kod otwarcia klasy. Powodzenia!

DLA KLAS 1 i 2
Klasa 2a wykonała 21 kotylionów patriotycznych, a klasa 2b o 5 kotylionów więcej.
Ile kotylionów patriotycznych wykonała klasa 2b? Ile kotylionów patriotycznych
wykonały obie klasy razem?

Każdy sposób rozwiązania zadania, który da uczniowi właściwą odpowiedź jest zasadny.
PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ UCZNIÓW KLASY 2B Z SP 15 W KONINIE:

Przykład 1
2a: 21

2b: 21+5= 26
2a i 2b: 21+26= 47

Odp.: Klasa 2b wykonała 26 kotylionów. Razem klasy 2a i 2b wykonały 47 kotylionów. 
 

Przykład 2
21+5=26

21+(21+5)= 21+26=47
Odp.: Klasa 2b wykonała 26 kotylionów. Razem klasy 2a i 2b wykonały 47 kotylionów. 

WSKAZÓWKA:
KOD DO OTWORZENIA DRZWI KLASY to liczba parzysta, którą wybieramy z dwóch wyników 26 i 47.
Liczbą parzystą jest tutaj 26 i taką liczbę wysyłamy w treści wiadomości sms. 

DLA KLAS 3
Klasa 3a wykonała 21 chorągiewek patriotycznych, a klasa 3b 5 razy
więcej. Ile chorągiewek patriotycznych wykonała klasa 3b? Ile chorągiewek
patriotycznych wykonały obie klasy razem?
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Każdy sposób rozwiązania zadania, które da uczniowi właściwą odpowiedź jest zasadny.
PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ UCZNIÓW KLASY 3E Z SP 15 W KONINIE:

Przykład 1
3a: 21

3b: 21x5= 105
3a i 3b: 21+105= 126

Odp.: Klasa 3b wykonała 105 chorągiewek. Razem klasy 3a i 3b wykonały 126 chorągiewek. 
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5. Rozwiązanie czwartego zadania i otworzenie drzwi klasy.
Nauczyciel wysyła sms-em liczbę, która jest wynikiem rozwiązania zadania tekstowego, do osoby,
która zamknęła drzwi klasy. Odbiorca informacji wie, że należy otworzyć drzwi klasy.
Nauczyciel i dzieci czekają, czy drzwi klasy otworzą się. Po chwili drzwi zostają otworzone.

VIII Nazwanie emocji.
Co czułaś/czułeś, kiedy drzwi klasy zostały zamknięte, a co, kiedy je otworzono?
TECHNIKA MYŚL-ŁĄCZ-DZIEL SIĘ:
- Myśl: samodzielne odpowiedzenie sobie na pytanie w myśli.
- Łącz: przedyskutowanie pytania w parach.
- Dziel się: przedyskutowanie pytania na forum klasy.

Przykład 2
21x5=105

21+21x5= 21+105=126
Odp.: Klasa 3b wykonała 105 chorągiewek. Razem klasy 3a i 3b wykonały 126 chorągiewek. 

 
WSKAZÓWKA:
KOD DO OTWORZENIA DRZWI KLASY to liczba parzysta, którą wybieramy z dwóch wyników 105
i 126. Liczbą parzystą jest tutaj 126 i taką liczbę wysyłamy w treści wiadomości sms. 

Wypowiedzi uczniów klasy 3 e ze SP 15 w Koninie:
- Kiedy drzwi klasy zostały zamknięte bałem się, że już nie wyjdziemy;

- Kiedy drzwi klasy zostały zamknięte zastanawiałam się, co się stanie, kiedy będzie alarm przeciwpożarowy;
- Kiedy drzwi klasy zostały zamknięte chciałam szybko robić zadania, aby szybko wyjść;

- Kiedy drzwi klasy zostały zamknięte czułem strach, ale jednocześnie miałem ochotę na dalszą zabawę;
- Kiedy drzwi klasy zostały otworzone poczułam ulgę, że nam się udało;

- Kiedy drzwi klasy zostały otworzone poczułem radość i ulgę.
 

Takie przemyślenia miały dzieci indywidualnie.
Następnie podzieliły się nimi, rozmawiając w parze z koleżanką/kolegą.

Na zakończenie opowiedziały o nich w grupie. 

IX Podsumowanie Podsumowanie: wariacja zabawy ruchowej
„Rób tak, nie rób tak”.

Nauczyciel wydaje komendy dzieciom:
- rób tak – wtedy dzieci naśladują jego ruchy (np. przysiady, pajacyki itp.)
- nie rób tak – wtedy dzieci stoją nieruchomo i nie naśladują jego ruchów.
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Wariacja zabawy: uczniowie i uczennice dokonują wyboru według własnych upodobań, czy
chcą naśladować dane ćwiczenie, pokazywane przez nauczyciela, czy nie, zgodnie z
wolnością wyboru i niezależnie od podanej komendy przez nauczyciela.

X Pożegnanie.
Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy i poczuliśmy co oznacza słowo „wolność”.

Spójrzmy na mapę naszych myśli, którą zawiesimy w klasie jako pamiątkę po naszych
zajęciach. Dziękuję Wam za zaangażowanie w naszej wspólnej podróży w odkrywaniu

słowa „wolność”. 

Scenariusz opracowała:
Beata Kubsik

FB: EDU_dzielnia

Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie, współzałożycielka
i administratorka grupy facebookowej EDU_dzielnia, autorka i prowadząca audycję

edukacyjną EDU_dzielnia, czyli refleksyjnie o edukacji, pasjonatka oceniania
kształtującego, OK zeszytu, nowych technologii w edukacji, pracy metodą projektu,

Porozumienia bez Przemocy. Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Autorka innowacji 2021/2022 Chcę

mówić językiem żyrafy! Minimediacje w naszej klasie.

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia
https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia
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Załącznik nr 1

Pokoloruj na czarno:
B11, B12, B13, C8, C9, C10, C11, D5, D6, D7, D8, D11, E2, E3, E4,
E5, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, F2, F20, G2,
G20, H2, H20, I2, I20, J2, J20, K2, K19, L2, L18, Ł2, Ł19, M2, M20,
N2, N20, O3, O4, O5, O20, P5, P6, P7, P20, R7, R8, R9, R19, S9,
S10, S11, S19, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T18, U17, U18, W18.
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źródło schematu kodowania: wczesnoszkolni.pl

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia
http://wczesnoszkolni.pl/


Załącznik nr 2
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Moja ojczyzna to...
Biało - czerwona...
Po październiku...
Jedna z barw narodowych...
Leży nad nią Warszawa, Kraków, Toruń...
W godle Polski...
Polska to nasze...
Nosi ją król...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wpisz litery w białe pola krzyżówki.
Strzałka wskazuje ukryte hasło.
Odszukaj je.

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia


Załącznik nr 3
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Klasa 3a wykonała 21 chorągiewek patriotycznych, a klasa 3b 5
razy więcej.

Ile chorągiewek patriotycznych wykonała klasa 3b?
Ile chorągiewek patriotycznych wykonały obie klasy razem?

Przeczytaj zadanie, rozwiąż je i zapisz odpowiedź. Następnie
z otrzymanych wyników wybierz liczbę parzystą i otocz ją pętlą.

Ta liczba to kod otwarcia klasy.
Powodzenia.

Odp.:

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia


Załącznik nr 3A
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Klasa 2a wykonała 21 kotylionów patriotycznych, a klasa 2b o 5
kotylionów więcej. 

Ile kotylionów patriotycznych wykonała klasa 2b?
Ile kotylionów patriotycznych wykonały obie klasy razem?

Przeczytaj zadanie, rozwiąż je i zapisz odpowiedź. Następnie
z otrzymanych wyników wybierz liczbę parzystą i otocz ją pętlą.

Ta liczba to kod otwarcia klasy.
Powodzenia.

Odp.:

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia


 
to sytuacja, w której możemy robić to, co chcemy,

możemy się na coś zgodzić albo odmówić
i nikt do niczego nas nie zmusza.

Nie wszyscy ludzie mają szczęście żyć w wolnym kraju.
(...)

Władza w niektórych państwach niestety narzuca, 
co trzeba mówić, myśleć, w co wierzyć.

 
 

NOWOŚĆ

Marek Michalak
"Opowieści o tym, co w życiu ważne"

WOLNOŚĆ

https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne
http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/

