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OFERTA EDUKACYJNA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Niepodległa i Wy: Jaki znak twój? Orzeł biały! 

 

Przedszkola (3-5 lat)  

słowa kluczowe: Orzeł Biały, godło, flaga, hymn, ojczyzna, legenda  

Podczas zajęć wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania: co łączy nas wszystkich (w domu, 

przedszkolu, na ulicy) i co to znaczy być Polką, Polakiem? Dzieci zapoznają się z legendą o trzech 

braciach: Lechu, Czechu i Rusie i orlim gnieździe. Uczestniczą też w warsztatach plastycznych, 

podczas których zostają wprowadzeni w problematykę symboliki narodowej.  

 

Zagadnienia:  

– dlaczego to właśnie orzeł jest symbolem państwa polskiego?  

– w jakich miejscach i sytuacjach możemy zobaczyć polską flagę i godło lub 

usłyszeć hymn państwowy? 
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OFERTA EDUKACYJNA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Niepodległa i Wy: pokoloruj historię 

 

Szkoły podstawowe, klasy „0” oraz I-III 

Słowa kluczowe: flaga, godło, hymn, zabory, stolica, Polska 

 

Lekcja wprowadza najmłodszych w świat symboli narodowych. Jest to także ich pierwsze 

spotkanie z ojcami niepodległości takimi jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan 

Paderewski czy Wincenty Witos. Zajęcia mają formę warsztatów plastycznych moderowanych 

przez pracowników muzeum. Na specjalnie opracowanych na tę okazję kartach pracy dzieci 

oddają się łamigłówkom i kolorowankom o tematyce niepodległościowej. 

 

Zagadnienia: 

– jakie symbole narodowe posiada Polska? 

– kim byli ojcowie niepodległości? 
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OFERTA EDUKACYJNA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Niepodległa i Wy: wielka wojna i wielkie nadzieje 

 

Szkoły podstawowe, klasy IV-VIII, gimnazjum 

Słowa kluczowe: I wojna światowa, zabory, niepodległość, II RP, Ostrołęka 

 

Po środku sali lekcyjnej zostaje ułożona – z pomocą kart pracy – wielka mapa Europy. 

Następnie prowadzący zajęcia objaśnia, jak w trakcie wielkiej wojny kształtowała się na arenie 

międzynarodowej sprawa polska – przedstawia problem z perspektywy działań 

dyplomatycznych, wojskowych oraz państwotwórczych. Następnie uczniowie dowiadują się w 

jaki sposób kolejne „dzielnice” Polski wchodziły w skład kraju. Na zakończenie uczestnicy zajęć 

przekonują się o tym, jak wielkie wyzwania stały przed Polakami w 1918 r. Wiedzę tę utrwalają 

na przykładzie Ostrołęki – rodzinnego miasta. 

 

Zagadnienia: 

  – jak rozwijała się sprawa polska podczas wielkiej wojny? 

– jak po latach zaborów tworzyło się niepodległe państwo polskie? 

  – jak wyglądało życie ostrołęczan u progu niepodległości? 
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OFERTA EDUKACYJNA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Niepodległa i Wy: odbudowa małej i dużej ojczyzny 

 

Szkoły średnie 

Słowa kluczowe: I wojna światowa, niepodległość, II RP, Ostrołęka 

 

Ostrołęka, podobnie jak Polska, była po wielkiej wojnie budowana od podstaw. W celu ukazania 

skali zniszczeń miasta na tle kraju uczniowie zapoznają się z unikatowymi fotografiami oraz 

relacjami świadków historii. Stanowi to punkt wyjścia do dalszych rozważań na temat tworzenia 

instytucji państwowych – począwszy od powstania Tymczasowej Rady Stanu w 1917, aż po 

działalność rządu Ignacego Jana Paderewskiego. Zabiegi edukatorów mają za zadanie 

osadzenie historii odzyskania niepodległości w szerszym, niż polityczny, kontekście. 

 

Zagadnienia: 

– jak przedstawiała się sytuacja ziem polskich po zakończeniu wielkiej wojny? 

– jak wyglądały kolejne etapy tworzenia się instytucji państwa polskiego? 

– kogo można nazwać ojcem niepodległości? 
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OFERTA EDUKACYJNA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Informacje praktyczne 

 

Wszystkie zajęcia prowadzimy bezpłatnie, w szkołach. 

Czas trwania zajęć – 45 min.  

Oferta lekcji obowiązuje od 19 listopada do 14 grudnia 2018.  

Liczba zajęć jest ograniczona. 

Informacje i zapisy: edukacja@muzeumzolnierzywykletych.pl;  

tel. 797 510 350. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie oferty edukacyjnej. 

 

Aby nie przeoczyć innych edukacyjnych inicjatyw muzeum – zachęcamy do śledzenia nas na 

naszym profilu facebookowym. 

 

 

 

Opracowanie: Daria Deptuła, Maciej Kordas, Jolanta Żubrowska 


