
Przedszkole Samorządowe                                                                     Kochanowice 10.11.2017
w Kochanowicach

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości 

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie uroczystości – Joanna Malinowska, Jolanta Łupierz

Zaangażowane grupy: wszystkie dzieci przedszkolne (dzieci 3-6 lat)

Czas trwania zajęć: 1/2 godziny

Cele:
-rozwijanie poczucia przynależności narodowej
-poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny
-zapoznanie z historycznymi wydarzeniami
-słuchanie, śpiewanie hymnu narodowego
-utrwalenie nazw symboli narodowych

Przebieg:

• Wprowadzenie.
Nauczyciel prowadzący:
Witam wszystkie zebrane dzieci oraz panie. Chyba tutaj w tej sali odbędzie się ważne zebranie? 
Jakaś uroczystość skoro jest tak ładnie. Czy dzieci czekają na Mikołaja? A może  bal karnawałowy 
nam dzisiaj przypadnie?
Już wiem! Dzisiaj są urodziny naszego kraju, naszej ojczyzny! 
A teraz zagadka do wszystkich:

Pytanie nietrudne – to każdy przyzna:
jak się nazywa twoja ojczyzna?
…............

• Dziecko 1:
Polska naszą jest ojczyzną-
tu żyjemy, tu mieszkamy,
tu uczymy się, bawimy
i marzymy, i kochamy.

Zadanie dla was: wskażcie mi kontur Polski.
A gdzie Polka leży?

 3.       Dziecko 2:
Polska leży w Europie.
Polska to jest kraj nad Wisłą.
Polska leży nad Bałtykiem.
I to wszystko? Nie! Nie wszystko!

Kolejna zagadka dla wszystkich dzieci: kto uważał, ten odgadnie:
Polska leży nad jakim morzem?
Czy ktoś odgadnie może?



Przez Polskę przepływa też wielka  rzeka, jaka? Pani na odpowiedź czeka.
W górach ma swe źródło,
stąd właśnie wytrysła
a płynie do morza
nasza rzeka......
4.  Płynie Wiła, płynie...
Piosenka z zabawą ruchową.

5.  Polacy, jak inne wielkie narody moją swoje bardzo ważne znaki. Czy wiecie jakie to znaki?

Dziecko 3:
Herb, czasami zwany godłem,
to jest wspólny znak rodaków.
Orzeł na czerwonej tarczy
To odwieczny herb Polaków.

Znowu macie okazję się wykazać, zagadka dla dzieci:
W górach mieszka wielki ptak.
To jest Polski naszej znak.
…..................................

6.  Jaki jeszcze inny znak mamy, my Polacy?
Dziecko 4:
Flaga jest symbolem państwa.
Tak wygląda polska flaga:
biały kolor to szlachetność
czerwień- męstwo i odwaga.

Kolejna zagadka; co to jest:
Biel na niej jest i czerwień,
powiewa, gdy wiatr się zerwie.
…...................................

• Ktoś teraz mi odpowie, jaki jest nasz narodowy hymn.
Dziecko 5:
 Polskim Hymnem Narodowym
jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
Jeszcze Polska nie zginęła
-któż z Polaków nie zna tego?

7. Inscenizacja: czarne kruki. 
     Polska jest piękna. Niestety nie zawsze było wspaniale, nasz kraj  przeżywał też trudne chwile.
Kiedyś, przed wieloma laty, (nie możemy zapomnieć tej daty), Polska miała kłopot z sąsiadami 
trzema.  Zabrali nam ziemię i mówią: Nie ma Polski, nie ma!

Podkład muz.: Etiuda Rewolucyjna.
Dzieci w czarnych pelerynach chodzą wokół mapy Polski.

Hej, nad ta polką ziemią



hej czarne krążą kruki
Rozerwać chcą Ojczyznę
Hej na trzy krwawe sztuki.

Dzieci rozsuwają kawałki mapy na trzy części.

  Źli ludzie zabrali nam Polskę. Ale Polacy kochali swój kraj. Nie było go na mapie, ale mieli go w 
swoich sercach. Postanowili walczyć.

8.  Piosenka „Przybyli Ułani pod okienko”
Dziewczynki z grupy starszaków trzymają okienko, kilku chłopców przebranych za żołnieży 
„podjeżdża na koniach”.
 Wszystkie dzieci śpiewają piosenkę. 

Polacy walczyli bardzo długo. Ale w końcu 11 listopada 1918 roku odzyskali niepodległość, czyli 
odzyskali Polskę. Dlatego właśnie dzisiaj wspólnie świętujemy.

Żołnierze łączą z powrotem  kontur Polski.

9. Wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka”
 
A czy dzieci w przedszkolu też kochają Polskę? Zapytam teraz przedszkolaków o bardzo ważne 
sprawy.

              Wspólna recytacja. Nauczyciel prowadzi, dzieci odpowiadają. 
Kto ty jesteś?  -Polak mały.
Jaki znak twój?- Orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi
W jakim kraju? - W polskiej ziemi
Czym ta ziemia? - Mą ojczyzną
Czym zdobyta? - Krwią i blizną
Czy ją kochasz? - Kocham szczerze
A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.

10. Zakończenie.
 Wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.


