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Scenariusz zajęć 
Temat:  „ Historia wpisana w Hymn Polan” 

Autor: Stefania Misiarek specjalista ds. doradztwa metodycznego w projekcie Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk2020 
 
Wprowadzenie do tematu  
 

Hymn to tekst, o uroczystym charakterze i podniosłym tonie odnoszący się najczęściej do 
patriotyzmu. Opisuje wzniosłe uczucia, wyraża pochwałę, sławi przedmiot wiersza. Zazwyczaj ma 
formę pieśni. Wywodzi się z antycznej liryki chóralnej. Rok 2018 zaznaczył się różnorodnymi działaniami 
powiązanymi z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Stały się one  inspiracją do 
upamiętnienia tego ważnego historycznego wydarzenia. Można nawet stwierdzić, że w tym czasie 
nastąpił zryw patriotyczny, w który włączyły się szerokie kręgi społeczne. Powstanie wielkopolskie 
mocno wpisało się w ruch niepodległościowy, zapoczątkowało   zorganizowaną walkę o wolność 
Ojczyzny. Potwierdzenie tego znajdujemy  w różnych historycznych zapisach i miejscach pamięci 
znajdujących się w krajobrazie regionu wielkopolskiego. 

Podczas obchodów rocznicowych powstał  Hymn Polan.  Jego treść nawiązuje do pierwszych 
słowiańskich plemion zamieszkujących dzisiejsze tereny Wielkopolski. To od nich wywodzą się pierwsi 
polscy królowie z rodu Piastów. W pieśni przedstawiona jest  obszerniejsza wersja legendy o trzech 
braciach,  a także opis, jak powstawały i wyglądały pierwsze piastowskie grody. Temat utworu jest 
inspiracją dla nauczyciela i uczniów do poszukiwań wiedzy w źródłach historycznych,  do poznania 
faktów i legend dotyczących wspomnianego  okresu i wydarzeń w regionie. Może być realizowany  
w zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych. Scenariusz przywołuje ważne wydarzenie w historii państwa  
i związane z nim podejmowane współcześnie działania je upamiętniające.   

W scenariuszu wykorzystano bogaty materiał znajdujący się na stronie Projektu 
www.csw2020.com.pl  w zakładce Efekty projektu. Śpiewnik pieśni patriotycznych dla ułatwienia 
podzielony na 13 odsłon. 
 
1. Liczba godzin: 6 ( ostateczny limit pozostawia się do uznania nauczyciela, jak daleko chce 

poprowadzić uczniów w poszukiwaniu wiedzy na proponowany temat) 

2. Cele zajęć 

 cele ogólne: 

- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznanie historii naszego regionu 

- budowanie więzi z tradycją i  historią regionu 

- nabywanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi 

- kształcenie słuchu muzycznego i wrażliwości estetycznej uczniów 

 

 cele szczegółowe:  

uczeń po zajęciach potrafi: 

        -  wykorzystać  zapis nutowy na pięciolinii  w czasie gry na instrumencie 

        -  nazwać  różne formy zapisu dźwięków  muzyki 

        -  odtwarzać  i rozróżniać  melodię  piosenki wg schematu linii melodycznej 

        - nazywać prawidłowo nuty na pięciolinii 

        - wymienić  zabytki z historii początków państwa polskiego i wskazać je na mapie 

        - wymienić  cechy hymnu jako gatunku literackiego 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?subject=J%EAzyk%20Polski&id=582#piesn
http://www.csw2020.com.pl/
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3. Metody pracy: 

analityczno-percepcyjna (przygotowanie prezentacji miejsc wymienionych w tekście w oparciu  

o analizę źródeł), samodzielna praca ze źródłami, ćwiczenia gry na pianinie, mapa pojęciowa,  

problemowo – twórcza, ekspozycja, ćwiczenia praktyczne, rozmowa, dyskusja 

4. Formy zajęć: 

praca indywidualna,  grupowa 

5. Materiały dydaktyczne: 

słowniki, mapy, materiały biurowe, materiały źródłowe, strony internetowe, przewodniki po 

regionie, nagranie CD utworu 

6. Pomoce i narzędzia niezbędne do realizacji:  

komputer, tablet,  wybrane platformy edukacyjne, komórki, mapa, wirtualne pianino 

Przebieg zajęć: 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Cel: wzbudzanie  zainteresowania, 

aktywizacja  posiadanej wiedzy 

 

 

 

 

 

 

 

Hymn jako gatunek literacki – 

wyjaśnienie pojęcia 

 

Hymn jest to forma liryczna o nastroju 

patetycznym, której tematyka dotyczy 

rzeczy najwyższej wagi: np. treści 

patriotycznych czy religijnych. Hymn to 

jest jednocześnie utwór związany  

z muzyką, a więc posiadający cechy 

charakterystyczne dla pieśni 

Etap 1. AKTYWACJA (działania w klasie) 

Wprowadzenie do zagadnień związanych z powstaniem 

Hymnu Polan, nawiązanie do hymnu narodowego oraz do 

strategii kształcenia wyprzedzającego  (wyjaśnienie:  jak 

będziemy pracować, w jaki sposób i w jakim celu) 

 

Wysłuchanie Hymnu Polan www.csw2020.com.pl  w zakładce: 

Efekty projektu. Śpiewnik pieśni patriotycznych (Tekst 3. 

Posłuchajmy)   

Pytania do analizy treści: 

- jaka kraina jest wymieniana w treści hymnu? 

- jaki opisany jest okres historii? 

- do jakich wydarzeń autor odwołuje się w treści? 

- jakie są cechy hymnu jako gatunku literackiego? 

- jakie znamy hymny? 

- jaką  postawę przyjmujemy w trakcie śpiewu hymnu? 

 

Polecenie dla uczniów 

- Przygotujcie w zespołach informacje w formie notatki 

http://www.csw2020.com.pl/
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(stroficzność, powtórzenia, paralelizm 

składniowy)  

 

 

Czym jest hymn – geneza powstania 

hymnu 

historycznej nt. skąd się wzięła nazwa hymn i jaka jest geneza 

powstania hymnu, jakie hymny aktualnie występują, przy 

jakich okazjach są śpiewane?  

Sięgnijcie do różnych źródeł (bibliotecznych, internetowych), 

 

Poszukiwanie wyjaśnienia w repozytoriach cyfrowych  
i zbiorach biblioteki szkolnej  

Tego typu utwory są pisane na cześć bóstwa, osoby, ojczyzny 
itp. Hymny pisano w już w starożytności (znajdujemy je między 

innymi w Starym i nowym Testamencie). Wówczas treść 
hymnu mogła być bardzo różnorodna. Później zawężono nieco 
zakres znaczeniowy słowa „hymn“, używając go do określenia 
utworów na temat mitycznych bohaterów, wychwalających ich 
cechy. Hymny odśpiewywano przy akompaniamencie muzyki. 
Były elementem uroczystości państwowych, ale wykonywano 
je także przy innych okazjach. Najdawniejsze z zachowanych 
starożytnych hymnów, to tak zwane „Hymny homeryckie“, ich 
autorstwo przypisywano Homerowi. Początkowo hymny 
przeznaczone były do wykonywania przez grupę osób, potem 

tworzono także hymny solowe. Zazwyczaj wychwalały one 
bóstwa lub wybitne jednostki. Hymny powstawały zarówno w 
starożytnej Grecji jak i w Rzymie. W średniowieczu, między 
innymi ze względu na fakt występowania tego gatunku 
literackiego w Biblii, hymny były bardzo popularne. Były one 
wówczas poświęcane Bogu. W czasach późniejszych dotyczyły 
także tematyki patriotycznej.  

Hymny były gatunkiem popularnym w tradycji angielskiej. 
Termin hymn oznacza w języku angielskim dwa odrębne typy 

utworów: hymn kościelny i hymn poetycki. Hymn kościelny 
wywodzi się z przekładów psalmów. Hymn poetycki to utwór, 
który nie jest przeznaczony do śpiewania. Podstawowym 
warunkiem uznania utworu za hymn jest charakter wzniosłości 
wypowiedzi. W okresie renesansu tworzono w Anglii hymny 
także o tematyce świeckiej. W czasach romantycznych pisano 
także hymny chwalące piękno przyrody. 

Hymn ma swoją liturgiczną odmianę – śpiewany jest zarówno  
w kościołach katolickich jak i protestanckich (jeden z hymnów 
protestanckich został napisany przez samego Marcina Lutra). 

W Polsce najbardziej znanym hymnem jest utwór Ignacego 
Krasickiego „Hymn do miłości Ojczyzny” 

Źródło: https://wypracowania24.pl › jezyk-polski › hymn-jako-...  
Hymn jako gatunek literacki. Cechy hymnu   

file:///E:/Źródło:%20https:/wypracowania24.pl ›%20jezyk-polski%20›%20hymn-jako-
file:///E:/Źródło:%20https:/wypracowania24.pl ›%20jezyk-polski%20›%20hymn-jako-
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Cele modułu - nauczyciel przedstawia 

cele zajęć 

 

 

 

Nauczyciel przedstawia w jaki sposób 

będzie przebiegała  praca – na czym 

polega strategia nauczania 

wyprzedzającego? 

 

 

 

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na wydarzenia historyczne, 

które w szczególny sposób wpisały się w kalendarz wydarzeń 

naszego regionu.  

Budowanie więzi z regionem poprzez powiązanie treści hymnu 

z wydarzeniami historycznymi wymienianymi w tekście. 

Powiązania historii z  czasami współczesnymi, odszukanie 

elementów w treści nadal  aktualnych i zlokalizowanie ich na 

mapie regionu miejsc z grodami Polan (np. gród w Gieczu  

i w Grzybowie) -  zainteresowanie wczesnymi dziejami Polski   

w odniesieniu do plemion słowiańskich. 

 

Źródło: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących 
zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@2020 Akademia Kształcenia Wyprzedzającego 
www.csw2020.com  autorstwa Violetty Julkowskiej i Katarzyny 
Moskiewicz  
 
Porównaj inspiracje z innych projektów edukacyjnych: 
Scenariusz zajęć (kulturapiastowdladzieci.pl)  
 

 

Co już wiemy? 

- podjęcie działań wprowadzających do 

tematu, wspieranie uczniów w 

poszukiwaniu informacji, selekcja 

informacji, odwołanie do wiedzy 

uczniów 

 

 

 

 

Aktywacja posiadanej wiedzy 

 

Wykonanie zadania przez uczniów 

- prezentacja przygotowanych w grupach informacji o hymnie  

i miejscach, o których jest mowa w tekstach hymnów  

Odszukanie na mapie miejsc wymienianych w hymnach, 

co o nich wiemy?  

Źródło: Tekst: 4. „Informacja o utworze” – 

www.csw2020.com.pl  w zakładce: Efekty projektu. Śpiewnik 

pieśni patriotycznych 

 

- informacje o autorze tekstu i muzyki 

https://kajetanpyrzynski.pl/o-mnie/  

http://www.csw2020.com/
http://www.csw2020.com.pl/
https://kajetanpyrzynski.pl/o-mnie/
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https://bibliotekapiosenki.pl/osoby/Matuszewski_Mariusz 

https://gloswielkopolski.pl/Wielka-Polska-z-rzeka-Warta-

razem-napisali-Hymn-Wielkopolski/ar/12951831  

- jakie informacje zawarte w tekście są aktualne nadal, co 

odnosi się do teraźniejszości? 

- jakie cechy Hymnu Polan dadzą się porównać z Hymnem 

Polski? 

- jaka powinna być przyjęta postawa podczas śpiewu, 

dlaczego?  

 

Podsumowanie pierwszego etapu 

zajęć 

Zwrócenie uwagi, że gatunek utworu 

jest powiązany z muzyką, która jest dla 

niego tłem melodycznym. Na pierwszy 

rzut oka realizacja utworu wywołuje 

wrażenia estetyczne często nie 

powiązanych z treścią.  Analiza tekstu, 

powiązanie ze środowiskiem do okresu 

do którego się odnosi wzmacnia odbiór 

i daje pełnię wrażeń.  

 

Wprowadzenie do tematu Historia zapisana w Hymnie Polan  

 

Jesienią 2018 roku odbyła się koncertowa premiera „Hymnu 

Wielkopolskiego”. Pieśń powstała na 100-lecie Powstania 

Wielkopolskiego. Autorem słów jest Kajetan Pyrzyński,  

a muzykę napisał Mariusz Matuszewski. Dostojna muzyka 

w charakterze poloneza w delikatny sposób nawiązuje też do 

melodii hymnu narodowego. 

Na potrzeby śpiewnika szkolnego powstała nowa wersja 

tekstowa utworu odnosząca się bardziej do historii nazwana 

"Hymnem Polan". Nawiązuje  do legendy o założeniu państwa, 

do Chrztu Polski. Promuje i upamiętnia wydarzenia  

z powstania państwa,  szczególnie akcentuje w tym rejon 

Wielkopolski. 

 

 

Ćwiczenia  

- wspólny śpiew hymnu - podkład muzyczny utworu 

 – próbki prowadzenia linii melodycznej -  ćwiczenia głosowe  

w oparciu  o zapis melodyczny – śpiew  refrenu, utrwalanie 

tekstu utworu Tekst 3. Posłuchajmy www.csw202.com.pl  

w zakładce: Efekty projektu. Śpiewnik pieśni patriotycznych 

 

 

 

Narzędzia cyfrowe pozwalające na 

dostęp do źródeł  informacji (komórka, 

komputer, tablet), 

Zadania uczniów: 

- Tekst  6. Miejsce na mapie – zapoznaj się z mapą na stronie 

www.csw2020.com.pl   

- przygotuj listę miejsc upamiętniających historię regionu, 

https://bibliotekapiosenki.pl/osoby/Matuszewski_Mariusz
https://gloswielkopolski.pl/Wielka-Polska-z-rzeka-Warta-razem-napisali-Hymn-Wielkopolski/ar/12951831
https://gloswielkopolski.pl/Wielka-Polska-z-rzeka-Warta-razem-napisali-Hymn-Wielkopolski/ar/12951831
http://www.csw202.com.pl/
http://www.csw2020.com.pl/
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odwołanie się do doświadczeń uczniów 

i wskazywania miejsc związanych z 

dziejami opisanymi w hymnie  

- wykonaj swoją mapę zaznaczając miejsca z twojej listy 

Wykorzystaj Tekst  5. „Ale Historia” na www.csw2020.com.pl 

w zakładce: Efekty projektu. Śpiewnik pieśni patriotycznych 

 - przygotuj  fiszkę informacyjną o miejscach opisanych  

w tekście, wykorzystaj dostępne źródła  informacji 

 

Cel: analiza zdobytych informacji,  

przetwarzanie informacji – praca  

w małych zespołach 

Z pośród zgromadzonych źródeł 

wybierz te, które Twoim zdaniem 

dostarczają ciekawych mało znanych 

informacji. Dla ułatwienia rób notatki, 

które pozwolą na uporządkowanie 

informacji. Można zaproponować 

mapę myśli – graficzne notatki wokół 

słowa klucz. 

Zacznij ćwiczenia melodyczne  od 

prostych, krótkich fraz. 

Ustalenia dotyczące zaliczenia 

wykonanych zadań – kryteria oceny. 

 

 

Etap 2. PRZETWARZANIE 

Zadanie dla uczniów – Przewodnik po miejscach historii 

państwa polskiego 

- przeanalizujcie mapy, przewodniki i opracowania historyczne  

z różnych okresów historii i na ich podstawie  przygotujcie  

w formie plakatu  przewodnik po miejscach historycznych 

Wielkopolski (także wymienionych w tekście) hymnu 

 

Zadanie dla uczniów - Wprawki muzyczne – kształcenie słuchu 

muzycznego 

- odtwarzanie linii melodycznej 

- poznanie wartości nut na pięciolinii (nazywanie) 

 – Tekst 9. „Czy znasz melodię?” www.csw2020.com.pl  

w zakładce: Efekty projektu. Śpiewnik pieśni patriotycznych 

-  ćwiczenia głosowe – śpiew 

- rozróżnianie linii melodycznej utworu 

-  napisz krótki tekst  promujący nasz region do znanej Tobie 

melodii, odtwórz melodię na dostępnym instrumencie 

klawiszowym  (wirtualne pianino) Tekst 11. Gramy na pianinie 

www.csw2020.com.pl  w zakładce: Efekty projektu. Śpiewnik 

pieśni patriotycznych 

 

Uporządkowanie wiedzy, jej 

strukturalizacja,  podsumowanie 

działań i efektów pracy, powiązania, 

prezentacja wykonanych zadań. 

 

Etap 3. SYSTEMATYZACJA 

Rekapitulacja  

– jakie ważne informacje z historii tworzenia naszego państwa 

zawarte są w Hymnie Polan?  

- w jaki sposób zostały współcześnie upamiętnione historyczne 

http://www.csw2020.com.pl/
http://www.csw2020.com.pl/
http://www.csw2020.com.pl/
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W trakcie prezentacji zadań 

uświadomienie uczniom, że miejsca 

pamięci ważnych wydarzeń z historii 

państwa są dobrem dziedzictwa 

kulturowego, wymagają od nas 

szacunku. 

 

wydarzenia opisane w Hymnie Polań?  

 

Prezentacja wykonanych zadań – przetworzenie informacji 

- lista miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne 

- mapa wykonana w oparciu o zrobioną listę 

- przewodnik po regionie Wielkopolski miejscami pamięci 

historycznej – ślady minionej epoki, bądź zdarzenia 

- ocena wg ustalonych wcześniej kryteriów  

Test 8. Quiz -www.csw2020.com.pl w zakładce: Efekty 

projektu. Śpiewnik pieśni patriotycznych 

-   sprawdzenie stopnia zapamiętania faktów zawartych  

w treści hymnu  

Test – 7.  Czy znasz tekst?  - wypełnienie testu, samoocena 

(www.csw2020.com.pl w zakładce: Efekty projektu. Śpiewnik 

pieśni patriotycznych. Hymn Polan  

- praca indywidualna  

 

Autorefleksja nad wykonanymi 

zadaniami, ocena koleżeńska  

Informacja zwrotna od nauczyciela 

 

 

Etap 4. EWALUACJA 

- jakie korzyści odnieśli poznając historię tworzenia państwa, 

obiekty związane z historycznymi wydarzeniami wymienianymi 

w  treści, 

- udzielenie odpowiedzi na pytania: 

co zabieram ze sobą po zajęciach? 

co uważam za niepotrzebne, mało znaczące dla własnej 

wiedzy?  

Test 10. Zaśpiewaj www.csw2020.com.pl  Hymn Polan –  

w zakładce: Efekty projektu. Śpiewnik pieśni patriotycznych 

- śpiew przy akompaniamencie – utrwalenie znajomości tekstu. 

 

 

 

 

http://www.csw2020.com.pl/
http://www.csw2020.com.pl/
http://www.csw2020.com.pl/
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