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11 listopada
DZIEŃ

NIEPODLEGŁO ŚCI
(SCENARIUSZ: montaż słowno – muzyczny

przeznaczony dla uczniów klas młodszych)

Opracowała: mgr Ewa Prokop



Dekoracja:
Biało-czerwona flaga, na niej portret Józefa Piłsudskiego, wyżej napis „11 listopada – Dzień
Niepodległości”.
W tle słychać pieśni legionowe.
(Dzieci maszerując wchodzą na scenę. Ustawiają się w dwuszeregu, tworząc chór.
Poszczególni recytatorzy występują na tle chóru.)

• Wiersz:Hanna Łochocka
SŁOWA OJCZYSTE

...A w tej naszej ojczyźnie
wiatr piosenkę nam gwiżdże.
Szumią kłosy i brzozy, i sosny.
Lecz najmilszym w niej dźwiękiem
polska mowa brzmi pięknie,
słowa, które z tej ziemi wyrosły.

Na dzień dobry co rano,
na wieczorne dobranoc
są przy tobie, dopóki nie uśniesz.
Niechśpiewają i płyną
nad rodzinną krainą,
niech w niej mieszka
i spokój, i uśmiech!

• Piosenka :
WOJENKO, WOJENKO

Wojenko, wojenko,
cóżeś ty za pani,
że za tobą idą, że za tobą idą
chłopcy malowani?

Chłopcy malowani,
sami wybierani.
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
cóżeś ty za pani?



• Wiersz: J. Szczepkowski
OPOWIEDZ NAM OJCZYZNO!

Opowiedz nam, moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną
na wiekach chwały i sławy

O wojach Mieszka nam powiedz
O słupach nad Odrą stawianych.
Niech niesie Twoją opowieść
wiatr halny i morskie szkwały.

Matczynej ucz nas miłości,
jak ojciec wżycie wprowadzaj,
nieżałuj serdecznej troski,
za trudy szczodrze nagradzaj.

Biel śniegu iżar czerwieni
i orły dumne piastowskie,
to symbole tej ziemi
najbliższej sercu, bo polskiej!

Wytłumacz nam, tak jak umiesz
skąd czerwień i biel sztandarów.
Niech ludzieżyją tu w dumie,
że taki wydał ich naród.

• Piosenka :
BYWAJ DZIEWCZE ZDROWE

Bywaj dziewcze zdrowe, ojczyzna mnie woła
idę za kraj walczyć wśród rodawów koła.
I choć przyjdzieścigać jak najdalej wroga
nigdy nie zapomnę jak mi byłaś droga

Czuję to bom Polka, Ojczyzna w potrzebie
Nie pamiętaj o mnie, nie oszczędzaj siebie
Kto nie zna jej cierpień i głos jej przytłumi
Nie godzien miłości i kochać nie umie!

Nie mów o rozpaczy, bo to słabość duszy,
Bo mnie tylko jarzmo mego kraju wzruszy
Gdzie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie
Zawsze Polakami, chociaż w innym świecie.



• Inscenizacja
TA, CO NIE ZGIN ĘŁA

O! PolskoŚwięte Twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych
Szeptano w ojców mych domach.

Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie
Mówiono,że jesteś świętą
Mówiono,że leżysz w grobie.

Uczeń 1:
Kto nam dał niepodległą Polskę?
Dzięki komu pojawiliśmy się na mapie Europy?

Razem:
To rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci.
To nauczyciel, który uczył polskiego, mimo zakazów zaborców.
To ksiądz, który dbał o wiarę chrześcijańską.
To żołnierz, który musiał służyć w armii carskiej, ale pamięta,że był
Polakiem.

Uczeń 1:
Kiedy nagle las zaszumi, mowę sosny zrozumiesz

Razem :
To jest Polska.

Uczeń 2:
Gdy zobaczysz gdzieś topole, królujące ponad polem.

Razem:
To jest Polska.

Uczeń 3
Gdy zobaczysz płowe wrzosy rozbłyskane w krople rosy.

Razem:
To jest Polska.

Uczeń 4:
Kiedy drogim jest ci wżyciu żyto srebrne przy księżycu!

Uczeń 5:
Ujrzysz biały krzyż, hełm i pod nim piasekświęty.

Razem:
To jest Polska.



• Piosenka:
MY PIERWSZA BRYGADA

Muz: autor nieznany,
Sł: T. Biernacki; A. T. Hałaciński
(Kaseta „Wesoła szkoła” kl. 2. WSiP)

Legiony tożołnierska nuta, legiony to ofiarny stos
Legiony to rycerska buta, Legiony to straceńców los.

My Pierwsza Brygada strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy naszżycia los, na stos na stos.

Dzisiaj już my jednością silni, tworzymy Polskę przodków i
Ze my w tej pracy nie dość pilni, zostanie wam potomnych wstyd.

My Pierwsza Brygada strzelecka ....

• Wiersz: Jadwiga Czarniecka – Fiedlerowa
11 LISTOPADA

Oto dzwony przebiły dzień szary
i we flagi już strojne ulice,
oto mienią się barwne sztandary,
a z nas każdy zjaśnione ma lice.

Idą hufce i hordy od rana,
idą piesze i konne brygady,
wszystkie karne i równe jakściana
wśród dzisiejszej radosnej parady.

Idą starsi i młodzież, i dzieci,
gra muzyka wśród tłumów powodzi.
Hymn dziękczynny do niebios gdzieś leci:
smutną Polskę Bóg szczodrze nagrodził.

• Piosenka:
MASZERUJĄ STRZELCY

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój
nie noszą ni srebra, ni złota,
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
piechota, ta szara piechota

Maszerują strzelcy, maszerują,
karabiny błyszczą, szary strój,
a przed nimi drzewca salutują,
bo za naszą Polskę idą w bój!



Idą a w słońcu kołysze się stal,
dziewczęta zerkają zza płota,
a oczy ich dumne utkwione są w dal
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
karabiny błyszczą, szary strój,
a przed nimi drzewca salutują,
bo za naszą Polskę idą w bój!

• Wiersz: Ludwik Wiszniewski
11 LISTOPADA

Dzisiaj wielka jest rocznica –
jedenasty listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Przystrojony portret „Dziadka”,
wzdłuż ram spływa czarna wstęga...
Odszedł od nas Wódz w zaświaty –
ból do głębi sercaściąga.

Żył dla Polski, walczył za nią,
na bój krwawy wiódł legiony,
siał i orał dla Ojczyzny –
my zbieramy dzisiaj plony.

Więc o przyszłość walczmy społem,
pod sztandarem z Orłem Białym,
tylko pracą i nauką
przysporzymy Polsce chwały!

• Wiersz fragment:Kazimierz Wroczyński
ROZKWITAŁY P ĄKI BIAŁYCH RÓ Ż

Rozkwitają pąki białych róż,
wróć Jasieńku, z tej wojenki wróć.
Wróć, ucałuj jak za dawnych lat,
dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.

Kładłam ja ci idącemu w bój
białą różę za karabin twój,
nimeś odszedł, Jasieńku, stąd,
nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.



• Wiersz: Ewa Skarżyńska
DLA OJCZYZNY

Gdyby tak zebrać
wszystkie kwiaty
co w Polsce rosną
latem,
jesienią,
zimą
i wiosną

- cóż by to był za bukiet!

A gdyby tak
drzewa zebrać wszystkie
znad Wisły,
znad Odry,
z Pomorza i Tatr

- cóż to by był za park!

A gdyby móc jeszcze
serca zebrać wszystkie.
Gorące jak czerwień
i czyste jak biel.
W jedno.
Dla niej.
Czyż serce to
nie uderzyłoby jak dzwon
hymnem miłości?

• Wiersz Cz. Kuriata
POMYŚL PRZEZ CHWILE

Powiedz, drogo, gdzie jestżołnierz,
który tędy maszerował
coraz wolniej.
Czemu, drogo, wciąż od nowa,
liczysz jegoślady?
Czemu, drogo, tyś nie miała dlażołnierza
dobrej rady?
Jakżeś ty go, drogo, wiodła,
że go kula tak ubodła?



• Tekst (Stanisław Marciniak)Dzień 11 listopada obchodzi się do dziś
jako rocznicę odzyskania niepodległości.
Polska była wolna, lecz jej granice nie były jeszcze ustalone. Trzeba było

walczyć niemal ze wszystkimi sąsiadami, a do tego potrzebna była silna armia.
Polskie wojsko organizowało się szybko. Stawiali się do służby legioniści,
członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, nadciągały polskie oddziały
wojskowe z Rosji.

• Zakończenie
11 listopada 1918 roku był szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków.
Właśnie wtedy, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego
ten dzień obchodzimy jako naszeŚwięto Narodowe. Zapamiętaj tę ważną datę

Na zakończenie wysłuchamy „Mazurek Dąbrowskiego”, który jest hymnem
państwowym. Prosimy o powstanie i wspólne odśpiewanie hymnu.

Uwagi:
Poszczególne wiersze można podzielić na zwrotki (każdą recytuje inne

dziecko). Pieśni legionowe mogą wykonywać dzieci lub puszczać nagrania z płyt
CD (wszystko zależy od umiejętności muzycznych i recytatorskich dzieci).

Opracowała: mgr Ewa Prokop Nowy Sącz 2002r.


