SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEMAT: WPŁYW MUZYKI INSTRUMENTALNEJ I JEJ TWÓRCÓW NA ODZYSKANIE
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. POLONEZ OGIŃSKIEGO - POŻEGNANIE OJCZYZNY.

TREŚCI PROGRAMOWE
„Zadaniem szkoły jest: (...)
1) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
2) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w
poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
3) (...) zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej i
ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

CELE GŁÓWNE
1. Uczeń świadomie i aktywnie słucha muzyki.
2. Uczeń wyraża doznania muzyczne werbalnie i niewerbalnie.
3. Uczeń wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki.
4. Uczeń tworzy kompozycje plastyczne do słuchanej muzyki.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Uczeń rozpoznaje i umieszcza na mapie krajobrazy Polski.
2. Uczeń poznaje muzykę M. K. Ogińskiego.
3. Uczeń poznaje postać Michała Kleofasa Ogińskiego.
4. Uczeń poznaje taniec polonez.
5. Uczeń zna elementy historii dotyczące zaborów Polski.
6. Uczeń zna rolę muzyki tworzonej w czasach zaborów Polski.
7. Uczeń docenia wolność i wie że trzeba ją szanować.
METODY PRACY
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy - metoda problemowa,
• praktyczne - metody realizacji zadań wytwórczych,
• asymilacji wiedzy - pogadanka.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Nagranie Poloneza Ogińskiego - Pożegnanie z Ojczyzną.
Tablica interaktywna.
Plansze z krajobrazami Polski.
Pocztówki lub ilustracje z miast w Polsce.
Mapa Europy z 1772 r.
Symbole Polski - Godło, Flaga, Hymn Polski
Nagranie kilku zdań w języku rosyjskim i w języku niemieckim.
Elementy do stworzenia kolorowej mapy Polski: maki, stokrotki, chabry, zboża, trawy, drzewa, lasy,

jeziora, góry itp.
Nagranie z tańcem ,,Polonez Ogińskiego”
tabliczki z napisami : TAK, NIE, NIE WIEM.

PRZEBIEG ZAJĘĆ LEKCYJNYCH - EDUKACJA MUZYCZNA W KLASIE II
I
Powitanie - zabawa w „Iskierkę”
Dzieci siedzą w kole – podczas trwania muzyki przekazują sobie uścisk dłoni, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Gdy muzyka milknie dziecko, które otrzymało w tym momencie uścisk dłoni
wchodzi do środka koła i wita się ze wszystkimi (witajcie, dzień dobry itp.). Zabawę powtarzamy 3
razy.
II
Wprowadzenie do tematu.
Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej (lub pokazuje plansze) różne krajobrazy Polski.
Dzieci odgadują regiony – Morze Bałtyckie, Góry, Pojezierza, Niziny itp.
N - Wróciłyście niedawno z wakacji, jakie krajobrazy udało się Wam zaobserwować?
- Krajobraz, w którym były jeziora i lasy.
- Krajobraz łąk i pól .
- Krajobraz wiejski.
- Krajobraz nadmorski.
Uczniowie opowiadając o swoich spostrzeżeniach umieszczają na konturze mapy Polski (może być
narysowany na tablicy) ilustracje lub pocztówki z danych regionów Polski (przyniesione z domu i
przygotowane przez nauczyciela). Powstaje w ten sposób barwna mapa naszego kraju.
N - Który region Polski podoba Wam się najbardziej?
Uczniowie wymieniają zgodnie z własnym upodobaniem.
N - Czy dobrze mieszka się Wam w Polsce?
N - Dlaczego?
- Dlatego, że jest tu ładnie.
- Jest spokojnie.
- Jest bezpiecznie.
N - Zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie te miejsca, które odwiedziłyście - Nauczyciel odtwarza
„Poloneza Ogińskiego” i po chwili przełącza na niepokojącą, głośną muzykę. Dzieci otwierają
oczy, są zdziwione i zaniepokojone.
Pytają
- Co się stało ?
N - Poprzez tę niespokojną muzykę chciałam Wam powiedzieć, że nie zawsze dzieciom tak miło
mieszkało się w Polsce. Dawno, ponad 200 lat temu, nie było naszej Ojczyzny.
- A gdzie była?
N - Inne Państwa: Rosja, Prusy i Austria podzieliły nasze państwo na 3 części i każdy zabrał sobie
po kawałku - Nauczyciel pokazuje sytuacje na mapie Europy z 1772 r.
Dorośli i dzieci musieli wówczas mówić albo po rosyjsku, albo po niemiecku - Nauczyciel
odtwarza próbkę języka rosyjskiego, albo języka niemieckiego.
A gdy nie chcieli mówić w nieznanych im językach - byli karani. Nie mogli uznawać symboli
Polski.
N - Jakie znamy symbole Polski?
- Godło - pokaz zamieszczonego godła w klasie, flagi - pokaz przyniesionej przez N flagi, nie

można było śpiewać naszego Hymnu – nagranie.
Dzieci musiały znać symbole zaborców i ich hymny.
Polakom nie podobała się taka sytuacja i podejmowali walkę o wolność. Do walki zagrzewała ich
muzyka, która tworzyli kompozytorzy. Jednym z nich był Michał Kleofas Ogiński – pokaz portretu,
którego muzykę słyszeliście wyobrażając sobie krajobrazy Polski.
To był polonez „Pożegnanie Ojczyzny”. Napisał go we Włoszech, prawdopodobnie w 1794 r.
Bardzo tęsknił za Polską i dlatego tworząc poloneza, który potem został nazwany Polonezem
Ogińskiego, wyobrażał sobie to, co w Ojczyźnie najpiękniejsze. Ogiński popierał naszego króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego (pokaz portretu w stroju koronacyjnym), który bardzo chciał,
żeby Polska była wolnym, pięknym krajem. Michał Ogiński chciał też, żeby o wolności pamiętali
Polacy. Posłuchajmy tej muzyki i jeszcze raz wyobraźcie sobie, co chce Wam ona powiedzieć.
Uczniowie słuchają I części Poloneza Ogińskiego - Pożegnanie z Ojczyzną.
N - a teraz słuchając II części poloneza ułóżcie to, co słyszycie w konturze Polski i umieśćcie na
nim również flagę.
- Uczniowie wykorzystując zgromadzone materiały: maki, stokrotki, chabry, zboża, trawy, drzewa,
lasy, jeziora, góry (mogą to być elementy wcześniej przygotowane przez uczniów na zajęciach
techniki lub koła plastycznego) układają pejzaże i ustalają, gdzie chcą umieścić flagę Polski.
*Kontur Polski można wyciąć i położyć na podłodze w takim miejscu, aby dzieci miały swobodny
dostęp.
N - czy to co stworzyłyście podpowiedziała Wam muzyka?
Jeżeli tak, to powiem Wam, że Polonez Ogińskiego jest tańcem i tańczymy go przy ważnych
uroczystościach. Uczniowie tańczą go np. na balu maturalnym.
*pokaz fragmentu tańca na tablicy interaktywnej.
III Zakończenie
N - Czy Polonez Ogińskiego - Pożegnanie Ojczyzny jest ważnym utworem dla Polaków?
Uczniowie pokazują wybraną przez siebie tabliczkę z napisem TAK, NIE WIEM, NIE
N - Dlaczego Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego jest ważnym utworem
dla Polaków?
Dlatego, że przypomina nam, że nie zawsze było tak dobrze mieszkać w Polsce.
N - Dlatego, że przypomina nam, że mimo, iż Polska nie istniała na mapie, to piękno naszego kraju
i polskość zawsze była w sercach Polaków.
Wy również będziecie uczyć się tańczyć Poloneza, ale to już innym razem.

