
 

 

 

 

 

 

Oprowadzanie po wystawie stałej „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” w Muzeum 

Kościuszkowskim i Kopcu Kościuszki w Krakowie 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

Szkoła podstawowa klasy I-III 

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

1. wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

III. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

1. świadomość wartości uznawanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i 

narodowe; potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości; 

2. umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, 

odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości 

 

IV. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

10. umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury 

materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, 

naród, ojczyzna, kraj; 

11. umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za 

pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu 

nowoczesnych technologii 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

III. Edukacja społeczna 

2. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń: 

1. opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z 

powstaniem godła i barw narodowych, przedstawia wybrane legendy dotyczące regionu, 

w którym mieszka lub inne; 

2. rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, 

np. związane z regionem Polski, w którym mieszka; 

3. uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej; 

wykonuje kokardę narodową, biało-czerwony proporczyk; zachowuje się godnie i z 

szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.; 

4. rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, wyjaśnia pojęcie 

„patron”, wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla Polski, obecnego 

prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski; 

5. wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich; 

6. opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że 

stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, mydło, 

instrumenty muzyczne itp.; 

7. opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje 

informacje o wielkich Polakach 

 

Opracowane na podstawie: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 356 

 

https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf

