
Scenariusz zajęć 

„Patriotyzm wczoraj a dziś” 

Cele: 

Uczeń: 

- rozumie pojęcie ojczyzna, patriotyzm, 

- wyraża swoje zdanie na podany temat, 

- umie korzystać ze słownika, 

- potrafi pracować z tekstem. 

Warunki techniczne: 

- wiek uczestników: szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, 

- miejsce zajęć: szkoła, 

- czas trwania zajęć: 90 minut 

Metody: 

- aktywizująca, 

- burza mózgów, 

- praca z tekstem, 

- ćwiczenia praktyczne. 

Materiały: 

brystol, 

kolorowe czasopisma, 

klej, kredki, ołówki, 

słownik języka polskiego, 

załączniki z tekstem wierszy, 

definicja pojęć słowa ojczyzna i patriotyzm, 

załącznik z zabawa integracyjną. 

 

Przebieg zajęć: 

Część I  

Nauczyciel proponuje uczniom zabawę integracyjną. (Zabawa podana jest w 

załączniku nr 1). Po zabawie klasa jest podzielona na trzy grupy. Każda grupa 

dostaje tekst z wierszem. Grupa I wiersz J. Tuwima „Łódź”, grupa II wiersz Mari 

Konopnickiej „Kochasz ty dom, rodzinny dom”, i grupa III wiersz „Oblicza ojczyzny” 

Tadeusza Różewicza. 

Nauczyciel przechodzi do pytania: Co to jest ojczyzna?, Czym dla Was jest 

ojczyzna? Odpowiedzi nauczyciel zapisuje na planszy diagram: 

 

OJCZYZNA  TO – historia, język, chleb na stole, mój przyjaciel, mój dom, miejsce 

urodzenia, ci którzy odeszli. 

 



Nauczyciel prosi jednego ucznia, aby odczytał definicję słowa ojczyzna ze słownika 

języka polskiego. Definicja zostaje zamieszczona obok „słoneczka” ojczyzny. 

Następnie prosi, aby każda grupa zapoznała się ze swoim wierszem, który został 

rozdany na początku lekcji. Czas przygotowania 10 minut.  

Przedstawiciel każdej grupy omawia wiersz, przy omawianiu często pojawiają się 

dwa słowa „mała ojczyzna”. Nauczyciel pyta, czym dla nich jest „mała ojczyzna”. W 

przeczytanych wierszach uczniowie zauważyli, że Polska to kraj, który jest 

podzielony na małe regiony. Każdy z nas mieszka, pracuje, uczy się w swojej małej 

ojczyźnie. Ona jest naszym dzieciństwem, tam dorastaliśmy, poznaliśmy swoich 

przyjaciół. Trwa rozmowa. 

Po dłuższej rozmowie każda grupa dostaje następny wiersz Karola Wojtyły „Ziemia 

trudnej jedności”. 

- O czym jest ten wiersz? 

Wiersz Karola Wojtyły „Ziemia trudnej jedności „opowiada o historii Polski, w której 

przez długi okres czasu panowała niezgoda. Spory doprowadziły do wojny, przez co 

w ciągu sześciu pokoleń cały nasz kraj znajdował się pod zaborami innych państw. 

Zupełnie zniknął z map świata. Polacy jednak uwierzyli, że mogą odzyskać wolność. 

Tkwiła w nich ogromna miłość  i wierność do Ojczyzny. 

Uczniowie wyrażają swoje emocje. W wierszu ukazany jest patriotyzm. Pada pytanie: 

- Czym jest patriotyzm? 

- Jak wyglądał patriotyzm „wczoraj? 

- Jak wygląda patriotyzm dzisiaj? 

Patriotyzm wczoraj to emocjonalna i intelektualna walka z wrogami ojczyzny. 

Przykład: „Kordian” Juliusza Słowackiego, III część Dziadów Adama Mickiewicza czy 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Walka o wyzwolenie Polski pod wodzą J. 

Piłsudskiego. Następnie II wojna światowa, w której jest przemoc, agresja, 

zawłaszczenie cudzych domów, miejsc, wojna to okrucieństwo. W przeszłości nasi 

przodkowie walczyli o wolną Polskę ukazując w ten sposób patriotyzm. 

Część II 

Nauczyciel na planszy zapisuje słowo patriotyzm uczniowie dopisują kolejne cech: 

PATRIOTYZM WCZORAJ: 

HONOR,WALKA O OJCZYZNĘ -UKRYTA, PODSĘPNA, WALKA Z OKUPANTEM, 

WALKA EMOCJONALNA, INTELEKTUALNA. 

Uczniowie wypełnili diagram. Nauczyciel docenia wiedzę uczniów, patriotyzm bardzo 

mocno został podkreślony w walce z zaborcami, a później z okupantem. Pada 

kolejne pytanie: 

- A jak wygląda współczesny patriotyzm? 

Nauczyciel zachęca uczniów do rozmowy: 

- Co robicie na co dzień? 

- Jesteśmy krajem, w którym nie było wojny od 70 lat, czy to cenimy? 



- Czy uważam się za  patriotę? 

- Zwróćcie uwagę na skutki procesów globalizacji? 

- Jakie jest wasze zadanie dla przyszłego pokolenia? 

Nauczyciel zapisał słowo patriota współczesny a uczniowie dopisują cechy: 

 

PATRIOTYZM DZISIAJ: 

 tolerancja, szacunek wobec drugiej osoby, praca życzliwość do cudzoziemców, 

nauka, odpowiedzialność, propagowanie swojego kraju, zachowuje tradycję i 

zwyczaje, dba o środowisko, szanuje symbole narodowe. 

Część III 

Na tablicy są zamieszczone dwa arkusze jeden zatytułowany i opisany PATRITYZM 

WCZORAJ a drugi PATRIOTYZM DZIŚ. Zadaniem każdej grupy jest narysować, lub 

napisać jak dbam o swoją małą ojczyznę, o miejsce, w którym się uczycie, macie 

przyjaciół, chodzą do kina. Praca są zatytułowane „PATRIOTYZM DZISIAJ” 

Czas 20 minut. 

Po upływie 20 przedstawiciel grupy omawia swoją pracę. 

Podsumowanie: 

Jesteśmy obywatelami naszego kraju i tylko zgoda, tolerancja, współczucie oraz 

wspólna praca przyczyni się do rozwoju i lepszej przyszłości dla Polski. Nasi 

przodkowie ciężko pracowali, walczyli z okupantem, aby Polska była krajem wolnym. 

Teraz kolej na Was budujecie przyszłość, dajecie młodszym przykład. Mam nadzieję, 

że po dzisiejszych zajęciach jesteście na dobrej drodze. 

 

Oprac. Katarzyna Hermasz 

Wydział Edukacji i Promocji  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 
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