Opracowanie: s. Arleta Duszyńska, s. Zuzanna Filipczak
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ dla klas I gimnazjum i liceum
ZESPOŁU SZKÓŁ URSZULAŃSKICH W RYBNIKU
Temat: Hymn szkolny.
Cele lekcji:	Poznanie i zrozumienie sensu treści hymnu szkolnego
		Identyfikacja wychowanków z treściami hymnu szkolnego.
Materiały pomocnicze: 
	karta z treścią hymnu szkolnego

szary papier do pracy w grupach (lub inne kartki papieru)
karty z pytaniami pomocniczymi do pracy w grupach
Hymn szkolny: „Bóg i Ojczyzna”
Bóg i Ojczyzna to nasz cel
Idziemy naprzód pewną drogą
W sztandarze czerwień lśni i biel
I żadne siły nas nie zmogą
Ref: 	Bo z nami Bóg i Pospolita Rzecz
Niech pierzcha wróg i fałsz i słabość precz.
Niech z naszej woli, czynów, myśli, słów
Potężna Polska wzrośnie znów.
	Myśmy najmłodsza kraju straż

Żołnierze szarej, szkolnej ławy
Prawdę zdobywać twarzą w twarz
Hej, wraz, kto młody i ciekawy.
Ref: 	Bo z nami Bóg…
Przebieg lekcji:
	Zapoznanie uczniów z tekstem hymnu (zał. 1) poprzez rozdanie kartek (można też wyświetlić tekst na projektorze)

Po wspólnym, głośnym przeczytaniu tekstu – zapytanie młodzieży, czy wszystkie słowa są zrozumiałe, czy wiedzą, co one znaczą. Jeśli są słowa niejasne – wspólnie 
z młodzieżą je wyjaśniamy.
Wybór z tekstu hymnu słów kluczowych: Bóg, Ojczyzna, droga, prawda.
Podział na cztery grupy tematyczne, które będą miały około 15 minut na opracowanie danego słowa kluczowego. 
	Rozdanie materiałów pomocniczych (kartek z pytaniami tematycznymi do słów kluczowych oraz szarego papieru lub innych kartek do pracy).
	Wybór w każdej grupie osoby, która zreferuje na forum klasy wyniki pracy w grupach.
	Praca w grupach – pod kontrolą nauczyciela – jest przewidziana na ok. 15 – 20 minut.
Po zakończeniu pracy – wybrana wcześniej osoba referuje efekty pracy, ewentualnie przedstawia wersję graficzną, którą wypracowała grupa.
Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.


ZAŁĄCZNIK 1: 
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	Myśmy najmłodsza kraju straż
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Prawdę zdobywać twarzą w twarz
Hej, wraz, kto młody i ciekawy.
Ref: 	Bo z nami Bóg…

ZAŁĄCZNIK 1: 
Hymn szkolny: „Bóg i Ojczyzna”
	Bóg i Ojczyzna to nasz cel

Idziemy naprzód pewną drogą
W sztandarze czerwień lśni i biel
I żadne siły nas nie zmogą
Ref: 	Bo z nami Bóg i Pospolita Rzecz
Niech pierzcha wróg i fałsz i słabość precz.
Niech z naszej woli, czynów, myśli, słów
Potężna Polska wzrośnie znów.
	Myśmy najmłodsza kraju straż

Żołnierze szarej, szkolnej ławy
Prawdę zdobywać twarzą w twarz
Hej, wraz, kto młody i ciekawy.
Ref: 	Bo z nami Bóg…
Materiały do pracy w grupie 1
Słowo kluczowe: OJCZYZNA
	Co to znaczy „Ojczyzna”?
	Czym jest Ojczyzna? Czym Ojczyzna jest dla mnie?
	Z czym kojarzy mi się słowo „Ojczyzna”?

Co dla Ojczyzny powinien czynić ktoś, kto ją kocha?
Cytaty, które mogą być pomocne:
„Bardzo ci dziękuję, mój kraju, za to, że jesteś moim krajem” (piosenka Edyty Geppert) 
„Nie pytajcie, co może uczynić dla was Ojczyzna. 
Pytajcie, co Wy możecie dla niej uczynić.” (John Kennedy)
„Miłość do Ojczyzny jest miarą szlachetności człowieka” (Jan Paweł II)
„Tym tylko się żyje, za co się umiera” (Antoni Słonimski)
„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym.
Aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas!
Z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb” 
(Karol Wojtyła) 



Materiały do pracy w grupie 2
Słowo kluczowe: BÓG
Kim jest Bóg?
Kim jest Bóg dla Ciebie?
Jak rozumiesz tekst hymnu mówiący, że Bóg jest naszym celem?


Materiały do pracy w grupie 3
Słowo kluczowe: DROGA
	Z czym kojarzy Ci się słowo „droga”?

Jakie drogi znasz? O jakie drogi chodzi w tekście hymnu?
Jak rozumiesz powiedzenie, że „człowiek jest nieustannie w drodze”?







Materiały do pracy w grupie 4
Słowo kluczowe: PRAWDA
	Znajdź w tekście hymnu słowo przeciwstawne do słowa „prawda”.

Jak rozumiesz werset „prawdę zdobywać twarzą w twarz”?
Kto to jest człowiek prawy? Czym się charakteryzuje?
Cytaty pomocnicze:
„Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli” (Ewangelia wg św. Jana)
„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (Ewangelia wg św. Jana)

