Aleksandra Scheller
PROPOZYCJA ZADAŃ POLONISTYCZNO-PLASTYCZNYCH W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO
PROJEKTU: „KATYŃ - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – DĄB PAMIĘCI” – DO REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW
SP4 W SWARZĘDZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - na lekcje języka polskiego, plastyki oraz zajęcia specjalistyczne
UCZETNICY ZAJĘĆ: uczniowie klas IV-VI
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: nauczyciele języka polskiego, techniki, nauczyciele specjaliści
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2016/2017.

PRZYKŁADOWE TEMATY ZAJĘĆ:
1. SYMBOLIKA DĘBU WPISANA W DĘBY KATYŃSKIE WYRASTAJĄCE NA ZIEMI SWARZĘDZKIEJ
- M.IN. PRZY SP4.
2. SYMBOLICZNY DĄB PAMIĘCI KU CZCI BOHATERÓW KATYŃSKICH PRZEZ UCZNIÓW SP4
SADZONY.
3. DĘBY PAMIĘCI PIÓREM PISANE.
4. WIEŃCE DĘBOWE DLA KATYŃSKICH BOHATERÓW.

ZAKRES DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROPOZYCJE ZADAŃ:
1. Polonistyczne spojrzenie na dąb – źródłosłów, formy odmiany nazwy „dąb”; odkrycie
semantyki nazwy „dąb” – warsztaty językowe.
2. Motyw dębu w języku polskim – w nazwach drzew, w przysłowiach, w związkach
frazeologicznych, w nazwach miejsc, itp. – praca ze słownikami.
3. Poszukiwanie motywu dębu w różnych tekstach kultury, np. w herbach, w dziełach sztuki.
4. Objaśnienie symboliki dębu w kontekście religijnym i kulturowym.
5. Najsłynniejsze dęby – wczoraj i dziś sadzone.
6. Dąb jako wymowny symbol pamięci – „dąb pamięci”/ „dęby pamięci”.
7. Dąb jako pomnik pamięci o tych, którzy zginęli – Dęby Pamięci poświęcone ofiarom zbrodni
radzieckich; dęby pamięci sadzone w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń - Ocalić od
zapomnienia – Dąb Pamięci”.
8. Idea sadzenia „Dębów Pamięci”. Zarysowanie okoliczności, w których „Dąb Pamięci” będzie
sadzony przez uczniów SP4 w Swarzędzu ku czci Polaków, którzy zginęli w Katyniu.
Przedstawienie sylwetki swarzędzkiego bohatera – Tadeusza Majchrzaka( gotowa
prezentacja na tronie szkoły).
9. „Dęby Pamięci piórem pisane” – przygotowanie epitafiów nagrobnych z motywem dębu w
hołdzie przodkom naszym, bohaterom, którzy zginęli w Katyniu, szczególnie na cześć
poległego mieszkańca Swarzędza – Tadeusza Majchrzaka.

10. Dęby pamięci i wieńce dębowe dla uczczenia bohaterów Katynia – wykonanie prac
plastycznych – np. „Wieńce dębowe dla katyńskich bohaterów”.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: do pobrania drogą elektroniczną.

