
SCENARIUSZ LEKCJI

SKĄD SIĘ WZIĘŁO NASZE GODŁO?

(DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

CELE OGÓLNE:

•	 Zapoznanie	uczniów	z	ogólnymi	pojęciami	heraldyki	i	weksylologii

•	 Omówienie	symboliki	orła	w	starożytności	i	średniowieczu

•	 Przedstawienie	przyczyn	wyboru	Orła	Białego	na	herb	Polski

•	 Omówienie	ewolucji	formy	polskiego	herbu	państwowego	od	średnio-
wiecza	do	czasów	współczesnych

•	 Kształtowanie	postawy	szacunku	wobec	polskich	symboli	narodowych

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele poznawcze:

•	 Zapoznanie	uczniów	z	pojęciami:	heraldyka,	herb,	godło,	flaga,	barwy	
i	metale	heraldyczne

•	 Zapoznanie	uczniów	z	symboliką	barw	i	metali	heraldycznych	(zwłasz-
cza	srebra	i	czerwieni)	oraz	koron	(zamkniętej	i	otwartej)

•	 Przedstawienie	gatunków	orła	występujących	w	Polsce	(np.	bielika)

•	 Zwrócenie	uwagi	na	popularność	symbolu	orła	w	heraldyce	różnych	
krajów	(europejskich	i	pozaeuropejskich)

•	 Omówienie	symboliki	orła	w	antycznej	Grecji	i	Rzymie	(symbol	bogów	
Zeusa	i	Jowisza,	greckich	herosów,	rzymskich	cesarzy	i	legionów)
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•	 Omówienie	znaczenia	symbolu	orła	w	religii	chrześcijańskiej	oraz	jego	
związku	z	kultem	świętych	(Jana	Ewangelisty	i	patronów	Polski)

•	 Przedstawienie	 przyczyn	 i	 okoliczności	wyboru	Orła	 Białego	 do	 roli	
godła	polskiego	herbu	państwowego	(do	1295	roku)

•	 Omówienie	zmian	formy	polskiego	herbu	państwowego	od	XIV	wieku	
do	rozbiorów	(stylizacje	gotyckie,	renesansowe,	klasycystyczne,	inicjały	
i	herby	rodowe	królów,	tarcze	herbowe	Rzeczypospolitej)

•	 Prezentacja	 zagadnienia	 dziejów	 herbu	Orzeł	 Biały	w	 okresie	 zabo-
rów	i	XX	wieku	(tarcze	herbowe	z	czasów	powstań	narodowych,	spory	
o	koronę	na	głowie	orła)

Cele kształcące:

•	 Kształtowanie	umiejętności	rozpoznawania	i	datowania	na	podstawie	
wyglądu	różnych	historycznych	przedstawień	polskiego	herbu	państwo-
wego	(piastowskich,	renesansowych,	klasycystycznych,	XX-wiecznych)

•	 Kształtowanie	 umiejętności	 rozpoznawania	 herbów	wybranych	 kra-
jów	(np.	Niemiec,	Rosji,	Litwy)

•	 Rozwijanie	umiejętności	wyszukiwania	informacji	w	Internecie

•	 Kształtowanie	umiejętności	czytania	ze	zrozumieniem

•	 Rozwijanie	zdolności	plastycznych

Cele wychowawcze:

•	 Wzbudzanie	szacunku	dla	polskich	symboli	narodowych	–	herbu	pań-
stwowego	i	flagi

•	 Kształtowanie	u	uczniów	postawy	szacunku	wobec	wielowiekowych	
polskich	tradycji	historycznych

•	 Kształtowanie	zainteresowań	i	postawy	tolerancji	wobec	innych	kręgów	
kulturowych	(orły	bizantyńskie,	arabskie,	hinduskie,	meksykańskie)

METODY:

•	 praca	z	ilustracjami	i	schematem	(diagramem)

•	 rozmowa	nauczająca

•	 elementy	wykładu



101Scenariusz lekcji pt. Skąd się wzięło nasze godło?

•	 burza	mózgów

•	 prace	plastyczne

NARZĘDZIA:

•	 komputer	stacjonarny	lub	przenośny	(laptop)	podłączone	do	Internetu

•	 rzutnik	multimedialny

•	 tablica	tradycyjna	lub	interaktywna,	pisak	lub	kreda

•	 tarcze	rycerskie	z	orłami	wykorzystywane	podczas	rekonstrukcji	histo-
rycznych	(do	nabycia	np.	pod	polskimi	zamkami,	przykłady	zob.	niżej)
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PRZEBIEG LEKCJI:

Część lekcji Czynności Czas

Czynności 
wstępne

Powiatanie	uczniów,	sprawdzenie	listy	obecności 2 min.

Rekapitulacja 
wtórna

Zapytaj	uczniów	o	wygląd	i	styl	życia	średniowiecz-
nych	rycerzy:	Czy	pamiętacie	kiedy	w	Europie	żyli	
rycerze?	Czym	się	zajmowali	na	co	dzień?	Po	czym	
można	było	ich	rozpoznać,	odróżnić	od	reszty	spo-
łeczeństwa?	 (Można	 zastosować	 „burzę	 mózgów”	
i	wynotować	na	tablicy	odpowiedzi).

Wśród	odpowiedzi	powinny	pojawić	się	m.in.	zbroje,	
hełmy	rycerskie,	tarcze,	herby.	Wyjaśnij	uczniom,	że	
wraz	 z	 rozwojem	 uzbrojenia	 ochronnego	 (hełmy	
garnczkowe	i	kubłowe,	zbroja	płytowa)	około	XII	
wieku	 rycerze	 z	 zakrytymi	 twarzami	 byli	 trudno	
rozpoznawalni	przez	towarzyszy	broni	i	wrogów	na	
polu	bitwy.	W	związku	z	tym	zaczęto	malować	lub	
przyklejać	różne	znaki	do	ich	tarcz,	tunik,	końskich	
kropierzy,	haftować	i	malować	na	chorągwiach.	Tak	
powstały	herby	i	chorągwie	(flagi).

Nauczyciel	może	pokazać	uczniom	tarcze rycerskie	
z	orłami	w	różnych	stylizacjach,	zwracając	uwagę	na	
ich	różnorodność.	Można	wrócić	do	nich	w	dalszej	
części	lekcji,	omawiając	historyczne	stylizacje	orła.

Objaśnij	 krótko,	 co	 oznaczają	 podstawowe	 poję-
cia	heraldyki	i	weksylologii:	herb,	tarcza	herbowa,	
godło,	 barwy	 i	 metale	 heraldyczne,	 flaga	 (patrz	
słowniczek	terminów	na	końcu).	Wiedza	ta	będzie	
potrzebna	 w	 dalszej	 części	 lekcji.	 Zwróć	 uwagę	
zwłaszcza	na	różnicę	w	rozumieniu	terminu	godło	
w	heraldyce	i	potocznie	(godło	to	przedmiot	w	polu	
tarczy	np.	orzeł,	a	nie	cały	herb	państwowy).

5 min.
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Część lekcji Czynności Czas

Lekcja 
właściwa

Wyświetl	 przy	 pomocy	rzutnika	multimedialnego	
rebus	 [Załącznik	 1].	 Uczniowie	 powinni	 rozwiązać	
hasło:	Orzeł	Biały	herb	Polski.	Nauczyciel	dyktuje	
temat lekcji:	Skąd się wzięło nasze godło?	 i	 zapo-
wiada,	jakie	treści	będzie	ona	zawierała.

Wyświetl	 i	 odczytaj	 na	 głos	 wiersz	 Władysława	
Bełzy	pt.	Katechizm polskiego dziecka	[Załącznik	2],	
zwracając	 szczególną	 uwagę	 na	 słowa:	 Jaki znak 
twój?	–	Orzeł biały.	Objaśnij	uczniom,	że	ten	sym-
bol	towarzyszy	dziejom	Polski	już	od	ponad	700	lat	
i	 m.in.	 dlatego	 zasługuje	 na	 szczególny	 szacunek.	
Ten	fragment	lekcji	jest	szczególnie	istotny	dla	reali-
zacji	celu wychowawczego	lekcji.

Korzystając	 z	 rzutnika	multimedialnego,	wyświetl	
prezentację	pt.	Z Orłem Białym przez wieki	[Załącz-
nik	3].	Niektóre	ze	slajdów	zawierają	pytania	–	zada-
nia	dla	uczniów,	można	tu	stosować	metodę	„burzy	
mózgów”,	uzupełnić	schemat	i	przeanalizować	treść	
ilustracji	pod	kierunkiem	nauczyciela	itp.

Pod	 względem	 merytorycznym	 prezentacja	 jest	
podzielona	na	3 części,	których	treść	koncentruje	się	
wokół	pytań:

1.	Dlaczego	 orzeł	 jest	herbem	Polski	 i	 co	 oznaczał	
ten	symbol?

2.	Od	kiedy	Orzeł	Biały	w	koronie	jest	herbem	Pol-
ski	i	jak	do	tego	doszło?

3.	 Jak	Orzeł	Biały	zmieniał	 się	w	ciągu	7	wieków	
istnienia	tego	herbu?

28 min.
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Część lekcji Czynności Czas

Lekcja 
właściwa cd.

Ważna	 dygresja	 dotyczy	 polskiej	flagi	 narodowej	
(układu	 i	 symboliki	 barw).	 Istotna	 jest	 też	 forma	
korony	 na	 głowie	 Orła	 Białego	 (otwarta	 czy	
zamknięta)	 i	 jego	 historyczna	 stylizacja	 (gotycka,	
renesansowa,	 klasycystyczna).	 Nauczyciel	 może	
zapytać	uczniów	o	stylizację	orłów	na	przygotowa-
nych	 tarczach rycerskich z	 rekonstrukcji	historycz-
nych,	jeśli	nimi	dysponuje.

W	 części	 3	 prezentacji	 najważniejsze	 są	 2	 zagad-
nienia:	 umiejętność	 rozpoznawania	 przez	 uczniów	
herbu	Pogoń	 towarzyszącego	Orłowi	 Białemu	 na	
tarczach	 herbowych	 w	 okresie	 unii	 polsko-litew-
skiej	 oraz	 interpretacja	sporu o koronę	 na	 głowie	
orła	w	XX	wieku.

Proponuję	 do	 zapamiętania	 3	 daty,	 kluczowe	 dla	
dziejów	polskiego	herbu	państwowego:	1295 rok	–	
Orzeł	Biały	staje	się	herbem	Polski,	1927 rok	–	opra-
cowanie	obecnego	wzoru	Orła	Białego	i	1990	rok	–	
herb	Orzeł	Biały	odzyskał	koronę	(ważne	zwłaszcza	
daty	pierwsza	i	ostatnia).

28 min.

Rekapitulacja 
pierwotna

Sprawdźcie,	 co	 zapamiętaliście	 z	 tej	 lekcji,	 rozwią-
zując	 krzyżówkę	 [Załącznik	 4].	 Nauczyciel	 rozdaje	
karty	 pracy	 z	 krzyżówką	 poszczególnym	 uczniom.	
Uczniowie,	którzy	najszybciej	poprawnie	 rozwiążą	
krzyżówkę	dostaną	oceny	bardzo	dobre.

Można	 ew.	 zastosować	metodę	 pracy	w	 grupach,	
podzielić	 klasę	 na	 zespoły	 kilkuosobowe	 i	 oce-
nić	najlepszą	pracę	 grupową.	O	wyniku	decyduje	
zarówno	 ilość	 poprawnych	 odpowiedzi,	 jak	 i	czas	
rozwiązania	krzyżówki.

Na	koniec	przy	pomocy	rzutnika	nauczyciel	zapre-
zentuje	klasie	slajd	z	poprawnymi	odpowiedziami	
i	 skomentuje	 hasło:	 Orzeł Biały.	 Należy	 zwrócić	
uwagę	na	 zapis	nazw	własnych	herbów	wielkimi	
literami.

7 min.
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Część lekcji Czynności Czas

Praca 
domowa

Praca	domowa	 składa	 się	 z	 2	części:	 zadania	obo-
wiązkowego	dla	wszystkich	i	2	zadań	trudniejszych,	
dodatkowych,	które	wymagają	więcej	czasu	i	samo-
dzielnego	pozyskania	informacji	za	pośrednictwem	
sieci	Internet.

Zadanie 1	–	obowiązkowe.	Przeczytaj	tekst	i	uzupeł-
nij	w	nim	brakujące	wyrazy	[Załącznik	5].

Zadanie 2	 –	 dla	 chętnych.	Dopasuj	 do	 siebie	por-
trety	12	wybitnych	Polaków,	podpisy	do	tych	por-
tretów	oraz	herby	z	orłem	pochodzące	z	ich	czasów.	
Objaśnij,	po	czym	je	rozpoznałeś?	Można	skorzystać	
ze	stron	internetowych	jako	pomocy	w	rozpoznaniu	
poszczególnych	 postaci	 historycznych.	 Uczniowie	
otrzymają	po	12	wyciętych	portretów	postaci	histo-
rycznych,	tyle	samo	podpisów	do	nich	i	herbów	do	
dopasowania	[Załącznik	6].

Zadanie 3	–	dla	chętnych.	Wykonaj	dowolną	tech-
niką	 (farby	 plakatowe,	 kredki,	 wyklejanka	 itp.)	
pracę	plastyczną	pt.	Dawny herb Polski.	Jej	tema-
tem	ma	być	wybrana	przez	ucznia	historyczna	sty-
lizacja	 Orła	 Białego	 (piastowska,	 renesansowa,	
klasycystyczna	 itp.)	 lub	 tarcza	 herbowa	 (dawnej	
Rzeczypospolitej,	 któregoś	 z	powstań	narodowych	
itp.).	 Herb	 ten	 ma	 być	 różny	 od	 współczesnego.	
Źródła	inspiracji	uczniowie	poszukają	w	Internecie,	
np.	na	podanych	w	bibliografii	stronach	www.

3 min.
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SŁOWNICZEK:

•	 barwy i metale heraldyczne –	zgodnie	z	zasadami	heraldyki,	wywodzą-
cymi	się	z	potrzeb	średniowiecznego	pola	bitwy,	tarcza	herbowa	i	godło	
mogą	być	barwione	tylko	na	kilka	czystych,	widocznych	z	daleka	kolo-
rów	(barw).	Mają	one	określoną	hierarchię	ważności	i	znaczenia	symbo-
liczne.	Są	to	2	metale:	złoto	(odpowiada	mu	barwa	żółta)	i	srebro	(barwa	
biała)	 oraz	 4	barwy	podstawowe:	czerwień,	 błękit,	 zieleń	 i	czerń.	Nie	
należy	nakładać	na	siebie	kilku	metali	lub	barw	(z	wyłączeniem	czarnej).

•	 flaga –	symbol	państwa	itp.	mający	formę	płachty	tkaniny	przymoco-
wanej	do	drzewca.	Wywodzi	się	od	średniowiecznej	chorągwi	rycer-
skiej.	Barwy	tzw.	stref	flagi	pochodzą	zwykle	od	barw	herbu	państwo-
wego.	Nauka	zajmująca	się	flagami	i	chorągwiami	to	weksylologia.

•	 godło –	zgodnie	z	terminologią	heraldyczną	jest	to	przedmiot	umiesz-
czony	w	polu	tarczy	herbowej,	a	nie	cały	herb.	Godłem	Polski	jest	więc	
Orzeł	Biały,	zaś	herbem	Polski	–	Orzeł	Biały	w	polu	czerwonym.	Potocz-
nie	godłami	nazywa	się	wszystkie	herby	państwowe	w	całości,	co	nie	
jest	poprawne.

•	 herb –	znak	rozpoznawczo-własnościowy	zbudowany	zgodnie	z	zasa-
dami	sztuki	heraldycznej,	składający	się	z	pola	tarczy	i	umieszczonego	
w	nim	godła.	Najstarsze	były	herby	 rycerskie,	 funkcjonujące	w	 śre-
dniowiecznej	 Europie	 już	 od	 2.	 ćwierci	 XII	 wieku,	 ale	 swoje	 herby	
miały	 też	 państwa,	miasta,	 uniwersytety,	 biskupi	 i	 różne	 instytucje	
kościelne,	a	nawet	najbogatsze	rodziny	mieszczańskie	w	dużych	mia-
stach	(patrycjusze)	i	cechy	rzemieślnicze.	Nauka	zajmująca	się	herbami	
to	heraldyka.	Nazwy	własne	herbów	należy	zapisywać	wielkimi	lite-
rami,	np.	Orzeł	Biały.

•	 heraldyka – nauka	 pomocnicza	 historii	 zajmująca	 się	 herbami.	 Jej	
nazwa	pochodzi	od	heroldów	–	średniowiecznych	urzędników	dwor-
skich,	do	których	obowiązków	należało	m.in.	organizowanie	turniejów	
rycerskich	i	spisywanie	herbów.

•	 pieczęć – znak	 rozpoznawczo-własnościowy	 mający	 formę	 odcisku	
wykonanego	 twardym	 stemplem	 w	 miękkiej	 substancji	 plastycznej	
(np.	wosku,	laku,	ołowiu)	lub	tuszu.	Na	pieczęciach	często	umieszczano	
godła	herbowe.
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•	 tarcza heraldyczna –	 zgodnie	 z	 zasadami	 heraldyki,	 godła	 herbowe	
muszą	być	umieszczane	w	polu	tarczy.	Tarcze,	których	jest	wiele	odmian,	
nawiązują	kształtem	do	autentycznych	tarcz	stanowiących	część	uzbro-
jenia	 średniowiecznych	 rycerzy.	W	czasach	 nowożytnych	 (XVI-XVIII	
wiek)	 tarcze	 zastępowano	 często	 tzw.	 kartuszami	 herbowymi,	 czyli	
ozdobnymi	formami	przypominającymi	kartkę	papieru	z	wywiniętymi	
fantazyjnie	brzegami.

•	 trzymacze herbowe – fantastyczne postacie	podtrzymujące	tarcze	her-
bowe	z	tyłu	albo	z	obu	stron.	Rolę	taką	mogą	pełnić	np.	anioły,	praw-
dziwe	i	fantastyczne	zwierzęta,	rozmaite	postacie	mitologiczne,	kobiety	
–	personifikacje	różnych	cnót	itp.

UWAGI OGÓLNE:

•	 Scenariusz	i	karty	pracy	opracowałem	pierwotnie	na	zlecenie	Fundacji	
DUCH	 (Dziecięcy	Uniwersytet	Ciekawej	Historii	 –	http://www.duch.
edu.pl)	w	 ramach	projektu	Historia	dla	Polonii.	 Znajdziecie	go,	obok	
innych	 ciekawych	 scenariuszy	 lekcji,	 na	 platformie	 e-learningowej	
dostępnej	pod	adresem:	http://www.historiadlapolonii.pl.

•	 Lekcja	 ta	adresowana	 jest	do	uczniów	klasy	VI	 szkoły	podstawowej	
i	przewidziana	na	1	lub	2	jednostki	lekcyjne.	Po	drobnych	przeróbkach	
można	spróbować	wykorzystać	te	materiały	dydaktyczne	także	w	gim-
nazjum	lub	szkole	średniej,	zwłaszcza	(ze	względu	na	cele	wychowawcze)	
w	okresie	bezpośrednio	poprzedzającym	polskie	święta	narodowe	3	maja	
lub	11	listopada.

•	 Prezentacja	multimedialna	towarzysząca	tej	 lekcji	 jest	obszerna	(liczy	
ponad	 45	 slajdów),	 nie	 uda	 się	 więc	 zapewne	 pokazać	 jej	 uczniom	
w	 całości	 podczas	 jednej	 jednostki	 lekcyjnej	 (materiału	 starczy	 na	
dwie).	Wybór	zagadnień	(slajdów)	do	zaprezentowania	uczniom	pod-
czas	lekcji	pozostawiam	więc	nauczycielowi.

•	 Scenariusz	 lekcji	 pt.	Skąd się wzięło nasze godło?,	 prezentację	multi-
medialną	 jej	 towarzyszącą,	 wszystkie	 karty	 pracy,	 bibliografię	 oraz	
obszerne	artykuły	i	galerie	ilustracji	znajdziecie	na	mojej	stronie	inter-
netowej	pt.	Wirtualne Muzeum Orła Białego	dostepnej	pod	adresem:	
http://orzelbialy.edu.pl.	Zapraszam!
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