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Temat działania: „ W HOŁDZIE
TYM , CO POLEGLI, BY NIE ZGINĘŁA” - scenariusz uroczystości
szkolnej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zasięg działania: Odbiorcą uroczystości była społeczność szkolna kl. III-VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum.

Cele działania: „W HOŁDZIE TYM, CO POLEGLI, BY NIE ZGINĘŁA” - międzyklasowy projekt
edukacyjno-wychowawczy, realizowany w klasach VI – tych, w ramach lekcji języka polskiego oraz godzin
do dyspozycji wychowawcy. Celem projektu była stworzenie scenariusza na uroczystość 98 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy VIA, pracując w zespołach, mieli za zadanie
zgromadzić utwory poetyckie związane z tematyką niepodległościową, pozyskać informacje historyczne
z zakresu walki o niepodległość państwa polskiego, dobrać muzykę i pieśni patriotyczne, które pozwoliłyby
stworzyć montaż słowno – muzyczny, opracować projekt sceny do szkolnej uroczystości. Pracując przy
wykonaniu tych zadań uczniowie wykazali się umiejętnościami samodzielnego wyszukiwania informacji
z różnych źródeł – biblioteka (książki, czasopisma), Internet, własne zbiory książkowe i filmowe oraz gry
edukacyjne. Wśród zgromadzonych materiałów dokonywali selekcji argumentując dokonany wybór.
Ze względu na bogaty materiał, ostateczną decyzję, co się znajdzie w scenariuszu, podjął nauczyciel.
Uczniowie klasy VIB
otrzymali bazowy scenariusz, nad którym pracowała grupa trzech uczniów
( uczestników koła teatralnego) dopisując didaskalia. Należało tak podzielić teksty i przypisać role, by udział
w przedsięwzięciu mogła wziąć cała klasa. Uczniowie mieli do opanowania krótkie dramy, teksty poetyckie,
pieśni, obsługę multimedialną, prowadzenie uroczystości oraz zadbanie o scenografię i rekwizyty.
Odbyły się cztery próby, podczas których uczniowie musieli nauczyć się odpowiedzialności zespołowej,
harmonii słownej przy wspólnej recytacji, harmonii wokalnej, opanować na pamięć fragmenty tekstów
poetyckich i pieśni, połączyć przekaz multimedialny z przekazem słownym oraz grą symboli i zmieścić się
w odpowiednich ramach czasowych. Ich celem było zbudowanie właściwego klimatu i podniosłego nastroju,
w jakim miała odbyć się uroczystość planowana na 10.11.2016r. Celem szkolnej uroczystości było również
przypomnienie trudnej historii naszego kraju oraz zwrócenie uwagi na współczesne rozumienie słowa
„patriotyzm”. Dla wykonawców ważne było również, emocjonalne zaangażowanie widzów w odbiór
słownego przekazu.
Uzyskane efekty:
przekazanie w atrakcyjny sposób rysu historycznego Polski,
przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, dotyczących trudnej historii naszego kraju,
współczesne rozumienie słowa „patriotyzm”,
kształtowanie postawy dumy narodowej,
kształcenie umiejętności pracy w zespole podczas publicznych występów: odpowiedzialność,
podejmowanie decyzji, precyzja i koordynacja, sterowanie głosem,
promowanie uzdolnień artystycznych uczniów i działań szkoły,
ważne cele projektu zaangażowały do pomocy pracowników szkoły oraz rodziców.
Wnioski z realizacji: Podniosły nastrój, emocjonalny i estetyczny odbiór inscenizacji szkolnej oraz bardzo
pozytywne wrażenia i opinie, ze strony uczniów i nauczycieli, po szkolnej uroczystości, świadczą o tym,
że założone cele zostały osiągnięte. Wartością dodaną było złożenie kwiatów przez delegację szkoły pod
miejscowym pomnikiem „Ku czci walczącym o Niepodległość Polski”.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: www.zspiecki.szkolnastrona.pl

