WIELKI TEST WIEDZY O POLSCE - „KOCHAM CIĘ POLSKO”
Scenariusz zajęć konkursowych dla klas II organizowanych w ramach obchodów
ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ
w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
Cel konkursu:






radosne świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
wzbudzenie u uczniów poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej,
kształtowanie szacunku do własnego państwa i jego symboli narodowych,
rozbudzanie zainteresowań historią własnego kraju,
popularyzacja tematyki polskiej.

Metody:

słowna

aktywności twórczej

praktycznego działania

pokaz
Formy:
zespołowa - turniej
Uczestnicy: klasy: 2a, 2b, 2c
Miejsce: SP 22 w Płocku, sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 minut
Termin: 16 marca 2018 r., godz. 8.55-9.40
Zaangażowani nauczyciele: Marzena Łukasik, Małgorzata Brudnicka, Agnieszka
Jaroszewska, Beata Szymczak, Iwona Kołodziejska, Katarzyna Wysocka, Agnieszka
Gawlińska
Zasady konkursu:
Konkurs składa się z 5 konkurencji punktowanych i dwóch dodatkowych. Każde
poprawne wykonanie zadania to 1 pkt. (litera hasła) Za wszystkie konkurencje
punktowane łącznie drużyna może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Klasy po uzyskaniu
punktu, przyklejają kolejne litery na przygotowany karton. Z liter powstanie hasło:
„KOCHAM CIĘ POLSKO”

Konkurencje:
1. Zagadki na rozgrzewkę (poza punktacją)
Dla każdej klasy jedna zagadka
1. Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.
Podpowiedź:
Rymuje się, choć nie ma nic wspólnego, z wyrazem „siodło”,
A tym symbolem jest Polski….(godło) .
2. Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie
A na niej biel jest i czerwień.
Podpowiedź:
Każdy Polak zyskuje większą odwagę,
Gdy zauważa swego państwa… (flagę)
3. Melodia ta pieśnią jest państwa polskiego
Polski trzecim jest symbolem.
Podpowiedź:
Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym,
Na zawsze zapamiętam mojego kraju…(hymn)
*źródło:
http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/04/polska-moja-ojczyzna-konspekt-zajec.html
2. Quiz.
Klasa wyznacza 3-osobową reprezentację, która przed udzieleniem odpowiedzi
może się naradzać. Może też korzystać z podpowiedzi pozostałych uczniów z
klasy. Uczniowie odpowiadają na pytanie na zmianę ( 2a-2b-2c-2a itd.). Zadaniem
uczestników jest spośród trzech odpowiedzi wybrać właściwą.
Pytania:
1. Nasz kraj nazywa się:
A. Republika Polska
B.Rzeczpospolita Polska
C. Polska Rzeczpospolita Ludowa
2. Najważniejszą osobą w Polsce jest:
A. prezydent
B. sołtys
C. król
3. Obecny Prezydent Polski nazywa się:
A. Donald Tusk
B. Andrzej Duda
C. Andrzej Piaseczny

4. Stolicą Polski obecnie jest:
A. Lublin
B. Gdańsk
C.Warszawa
5. Hymnem Polski jest:
A. Mazurek Dąbrowskiego
B. Polonez Dąbrowskiego
C. Walc Wybickiego
6 Najdłuższa rzeka w Polsce nazywa się:
A. Odra
B. Wisła
C. Bug
7. Polska leży w:
A. Afryce
B. Azji
C. Europie
8. Polska leży nad Morzem:
A. Czarnym
B. Bałtyckim
C. Śródziemnym
9. W Polsce obowiązuje waluta:
A. złoty polski
B. EURO
C. dolar
3. Miejsca na mapie.
Drużyny otrzymują kontur Polski oraz herby Gdańska, Warszawy, Krakowa, Płocka
oraz napisy Morze Bałtyckie, Wisła, Tatry. Zadaniem uczestników jest umieścić
herby i napisy w odpowiednim miejscu na mapie. (Zadanie dla całej klasy,
wspólnie myślą, jedna osoba przykleja herby i napisy na mapie)
4. „Kodowanie na dywanie”. Flaga biało-czerwona
Dzieci układają flagę Polski na podstawie instrukcji wypowiadanej przez osobę
prowadzącą.
instrukcja:

Do ręki 8 czerwonych kubków weź,
kolor brązowy muszą mieć.
Pionowo ustawiaj je.

W ostatnim rzędzie od dołu na drugim polu z lewej zaczynamy
i już wysoką wieżę mamy,
Teraz do ręki 4 białe kubki weź i od góry po prawej stronie wieży ustawiaj je.
Pod spodem powtórz tę czynność jeszcze raz
i już dwa białe rzędy masz.
Następnie czerwone kubki kieruj w prawą stronę
i pod białymi w dwóch rzędach po 4
niech będą ustawione.
Na koniec skup swą uwagę
- Co widzisz?
- Biało-czerwoną Flagę!
5. Z czego słynie miasto? Skojarzenia.
Przyporządkowanie miejsc, zabytków, symboli, znanych postaci itp., które kojarzą
się z danym miastem. (zadanie dla całej klasy, mogą pracować w 4 podgrupach)
(Dzieci otrzymują etykiety z napisami w kopertach)
TORUŃ –

pierniki
Krzywa Wieża
Mikołaj Kopernik

PŁOCK –

Wzgórze Tumskie
Bolesław Krzywousty
molo na Wiśle

KRAKÓW -

Smok Wawelski
Sukienice
Kościół Mariacki

WARSZAWA –

Syrenka
Zamek Królewski
Pałac Kultury i Nauki

6. Co to za postać?
Klasa wyznacza 3-osobową reprezentację, która przed udzieleniem odpowiedzi
może się naradzać. Może też korzystać z podpowiedzi pozostałych uczniów
z klasy. Uczniowie rozpoznają postacie przedstawiane na zdjęciach (prezentacja
na rzutniku) na zmianę (2a-2b-2c-2a itd.). Uczniowie podają imię i nazwisko osoby
ze zdjęcia. W razie trudności prowadzący udziela podpowiedzi.

1. Józef Piłsudski – dowódca Legionów Polskich, naczelnik Państwa Polskiego,
pierwszy marszałek Polski
2. Maria Konopnicka – wybitna pisarka, autorka książek dla dzieci
3. Fryderyk Chopin – wybitny polski kompozytor
4. Justyna Kowalczyk – biegaczka narciarska, olimpijka
5. Jan Paweł II – kardynał Karol Wojtyła, papież
6. Małgorzata Kożuchowska – polska aktorka filmowa i teatralna, w serialu
„Rodzinka.pl” gra mamę – Natalię Boską.
7. Balony (konkurencja dodatkowa poza punktacją)
Każda klasa ma za zadanie nadmuchać jak najwięcej balonów biało-czerwonych
w ciągu 5 minut.
FINAŁ
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji uczniowie wszystkich klas razem,
głośno odczytują hasło powstałe z liter – punktów i wspólnie śpiewają piosenkę
finałową „Kocham Cię Polsko”
(teledysk piosenki jest prezentowany na rzutniku). Dzieci machają białoczerwonymi balonami poruszając się w rytm piosenki. Wspólnie śpiewają refren)
Na koniec każda klasa otrzymuje dyplom za uczestnictwo w Wielkim Teście Wiedzy
o Polsce
https://www.youtube.com/watch?v=rtPrKm0Rfx8

opracowała: Beata Szymczak

