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Autorka: Martyna Łukasiewicz 

Scenariusz lekcji do projekcji Baśni i bajek polskich oraz Lnu (reż. Paweł Czarzasty, 

Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Andrzej Kukuła, Robert Turło, Polska 2005-2016) 

Temat lekcji: Opowieści – skarby i skarbce naszej kultury. Co młody patriota powinien 

wiedzieć o własnej tradycji? 

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe, klasy 1-3; przedszkola1

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne2

Zagadnienia edukacyjne:  

• Czytanie, słuchanie, oglądanie – jak poznajemy naszą kulturę? Polskie baśnie i ich 

różne oblicza.  

• Patriotyzm, umiłowanie wolności, szacunek do ludzi i inne wartości zapisane  

w baśniach. Co to morał i czego nas uczy? 

• Przepis na patriotyzm, równanie na ojczyznę. Odszyfrowujemy trudne pojęcia! 

• Polskie tradycje, regionalne zwyczaje – gdzie je znajdziemy i co o nich wiemy? 

Cele operacyjne: 

Po lekcji uczeń/ uczennica: 

• potrafi zrekonstruować fabułę obejrzanego filmu animowanego, 

• wyjaśnia pojęcia: ojczyzna, mała ojczyzna, patriotyzm, morał, 

• wskazuje różne sposoby poznawania kultury, 

• rozumie znaczenie i rolę baśni w poznawaniu kultury,   

• wskazuje przykłady polskich tradycji i zwyczajów regionalnych, 

• potrafi opowiedzieć i zilustrować własną legendę. 

Formy i metody pracy: rozmowa kierowana, warsztat plastyczny, praca grupowa. 

Pomocne dydaktyczne – załączniki do scenariusza: 

• krzyżówka, 

• zdjęcia: Kluskowa Brama, Muzykanci z Bremy, Warszawska Syrenka,  

• mapa regionów Polski. 

Przebieg lekcji:  

 
1 Wybrane elementy proponowanych aktywności (szczególnie zawartych w podpunktach 1 i 

3) możliwe są do zrealizowania również w przedszkolu. 
2 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane 

zadania w krótszym czasie. 
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1) W kręgu tradycji i zwyczajów.  

 

Nauczyciel pyta dzieci, czy pamiętają, w jaki sposób bohaterowie bajek zdobywali wiedzę  

i poznawali kulturę (np. Apolejka przez czytanie książek, syn rybaka przez słuchanie 

opowieści), a następnie pyta dzieci, w jaki sposób my poznajemy naszą kulturę? Nauczyciel 

pokazuje dzieciom zdjęcia (pomnik Warszawskiej Syrenki, rzeźba Muzykantów z Bremy, 

Kluskowa Brama – załącznik nr 1) i prosi, by wskazały, do których legend i bajek się odnoszą. 

Nauczyciel wskazuje, że obrazy, rzeźby, a także architektura są również źródłem wiedzy  

o kulturze, a niekiedy odnoszą się właśnie do legend i baśni. 

 

Opcjonalnie – w starszych grupach lub klasach:  

Nauczyciel prosi, by dzieci przypomniały, skąd wzięła się nazwa Kluskowa Brama i w związku 

z tym, z jakiej potrawy słynęło miasto, w którym się ona znajduje. Prosi także, by dzieci krótko 

streściły historię związaną z Kluskową Bramą. Następnie nauczyciel rozdaje dzieciom mapy 

Polski z zaznaczonymi nazwami regionów (załącznik nr 2), podaje nazwę regionu, w którym 

znajduje się miasto z Kluskową Bramą i prosi, aby dzieci odszukały ten region na mapie. 

Nauczyciel może wyjaśnić klasie pojęcie regionu.  

 

Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą z jakich potraw słynie ich własny region? Gdzie można 

znaleźć przykłady regionalnych tradycji i zwyczajów (stroje, pieśni, legendy lokalne)? 

Nauczyciel kolejno podaje przykłady regionalnych tradycji, podając najpierw samą nazwę 

(przykłady poniżej), aby dzieci spróbowały odgadnąć, na czym polega dana tradycja tylko na 

podstawie nazwy, a następnie przybliża krótko wybrane tradycje (w starszych grupach lub 

klasach może podać, z jakimi regionami są one związane, aby dzieci mogły odszukać dany 

region na mapie).  

 

Przykłady: 

• Pochód Lajkonika (Kraków, Małopolska; zabawa odbywająca się w oktawie Bożego 

Ciała, związany z napadem tatarów na Kraków w XIII w., do których pokonania 

przyczynił się cech włóczków, a zwłaszcza jeden z nich, przebrany z strój chana 

tatarskiego). 

• Podkoziołek (Wielkopolska; ostatni dzień karnawału, dzień hucznych zabaw przed 

rozpoczęciem postu, o północy do sali, w której trwała zabawa wchodził kozioł-

przebieraniec i obsypywał wszystko popiołem na znak zakończenia zabawy). 

• Pogrzeb żuru i śledzia (Kujawy i Pomorze; sposób żegnania postu, gdy po czterdziestu 

dniach postu przed Wielkanocą, w trakcie których żur i śledź były głównymi potrawami, 
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po zakończonym poście śledzia wieszano lub przybijano do drzewa, zaś żur w garnku 

zakopywano w ziemi lub wylewano). 

 

2) Przepis na patriotyzm, równanie na ojczyznę. 

 

Nauczyciel pokazuje raz jeszcze zdjęcie pomnika Warszawskiej Syrenki i pyta dzieci, czy 

pamiętają, z skąd w jej rękach tarcza i miecz (obroniła wioskę rybacką przed złodziejami; gdy 

została schwytana w sieci, a syn rybaka uwolnił ją, obiecała, że mieszkańcy wioski zawsze 

będą mogli liczyć na jej pomoc w chwilach niebezpieczeństwa). Nauczyciel pyta, czy dzieci 

pamiętają, co było dla syrenki najważniejsze i dlaczego (wolność, np. przecięła sieci, by 

uwolnić przyjaciół). Nauczyciel wyjaśnia, że syrenka stała się symbolem Warszawy. Następnie 

prosi dzieci o wymienienie, jakie znają symbole narodowe (flaga, godło, hymn). Nauczyciel 

pyta dzieci, jak nazwałyby kogoś, kto jest gotowy np. walczyć o wolność swojego kraju; kim 

jest patriota i co oznacza patriotyzm? Czy dzieci znają jakieś przykłady osób, które można 

nazwać patriotami? Następnie nauczyciel zapisuje na tablicy dwa hasła: ojczyzna oraz mała 

ojczyzna i prosi, aby dzieci wyjaśniły, co te pojęcia dla nich znaczą (nauczyciel wypisuje hasła 

na tablicy).  

W zależności od grupy wiekowej, nauczyciel rozwiązuje wspólnie z dziećmi krzyżówkę lub dzieli 

dzieci na grupy, aby wykonały zadanie samodzielnie (załącznik nr 3).  
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1. Warszawska Syrenka w rękach trzyma tarczę i...  (miecz) 

2. Jaki owoc mógł odczarować księcia zmienionego w osiołka? (jabłko) 

3. Jak nazywa się miasto, w którym znajduje się Kluskowa Brama? (Wrocław) 

4. Jak miała na imię księżniczka mieszkająca w wysokiej wieży? (Apolejka) 

5. Jakie zwierzę w bajce o przyjaciołach zostało pozostawione w lesie, ponieważ po wielu 

latach ciężkiej pracy nie miało już siły na dalszą pracę? (osioł) 

 

Po rozwiązaniu krzyżówki dzieci odczytują głośno hasło (morał), a nauczyciel prosi, aby 

wyjaśniły co ono oznacza. Nauczyciel wskazuje, że również z legend i baśni, zawierających 

morał, mających ważne przesłanie, możemy uczyć się np. o takich wartościach, jak 

patriotyzm, umiłowanie wolności czy szacunek do drugiego człowieka. Następnie wszyscy  

w klasie zastanawiają się, jaki morał można odczytać z obejrzanych bajek, czego można się  

z nich nauczyć (np. legenda o Kluskowej Bramie uczy, że warto panować nad własnymi 

słabościami; historia Apolejki mówi o poświęceniu dla przyjaźni i miłości; bajka o przyjaciołach 

traktuje o szacunku dla innych bez względu na ich wiek; baśń Andersena mówi o tym, że na 

drodze naszego rozwoju mogą nas spotkać różne wyzwania i bolesne sytuacje, ale nie wolno 

się poddawać). 

 

3) Skarbnica kultury  

 

Nauczyciel przygotowuje skrzynię lub ozdobne pudełko, które dzieciom będzie mogło skojarzyć 

się ze skrzynią na skarby. Następnie prezentuje dzieciom skrzynię i pyta, dlaczego kultura 

może być skarbem? Po krótkiej rozmowie dzieci zostają podzielone na grupy, a ich zadaniem 

będzie stworzenie własnej legendy, dotyczącej miasta, w którym mieszkają (lub wybranego 

jego miejsca czy symbolu). Każda grupa losuje ze skrzyni jedną kartkę, na której wypisana 

jest jedna z wartości, której powinna dotyczyć historia (wartości: odwaga, dobro, prawda, 

wolność, pokój). Dzieci zastanawiają się w grupach nad historiami, nauczyciel zwraca uwagę 

na to, że historie powinny mieć morał. Nauczyciel rozmawia a każdą grupą o wymyślonej przez 

dzieci historii. Każda legenda może  zostać zilustrowana pracą plastyczną (np. każdy członek 

grupy wykonuje jedną pracę, która przedstawia jedną scenę z legendy, po złożeniu wszystkich 

prac razem, powstaje rysunkowa historia). Dzieci prezentują legendę w klasie.   
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Martyna Łukasiewicz - doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Badań nad Sztuką IHS 
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artystyczną. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 

Pomnik Syrenki Warszawskiej 

źródło: Wikipedia (autor: Dixi, licencja CC BY-SA 3.0) 
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Rzeźba Muzykantów z Bremy  

źródło: Wikipedia (autor: Wuzur, licencja CC BY-SA 3.0) 
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Kluskowa Brama 

źródło: Wikipedia (autorka: Barbara Maliszewska, licencja CC BY-SA 3.0) 
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Załącznik nr 2. Uproszczona etnograficzna mapa Polski – na podstawie: 

https://naludowo.pl/kultura-ludowa/regiony-etnograficzne-w-polsce-malopolska-slask-

wielkopolska-pomorze-mapa-grupy-etnograficzne-zdjecie-opis.html, licencja: CC BY-SA 3.0) 

 

Załącznik nr 3 

    
 

 

    
 

 
 

    
 

 
  

    
 

 
   

    
 

 

 


