
Przed nami majowe święta 

 

1 MAJA MIĘDZYNARODOWE 

ŚWIĘTO PRACY   

Święto upamiętnia strajk robotników w pierwszych dniach maja 

1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Strajk odbył 

się między innymi na rzecz wprowadzenia ośmiogodzinnego 

dnia pracy. Od 1890 roku święto obchodzone jest corocznie  

1 maja.                           

W Polsce Święto Pracy zostało ustanowione świętem 

państwowym w 1950 roku. Jest to dzień ustawowo wolny od 

pracy. Oznacza to, że szkoły oraz instytucje  tego dnia są 

nieczynne. Obecnie święto to ma charakter spontaniczny. 

Demonstracjom z tej okazji towarzyszą pikniki, kiermasze, 

konferencje oraz koncerty. 

 



2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI  

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych  w Polsce. 

Zostało ustanowione w dniu 20 lutego 2004 roku, aby 

propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach 

narodowych. 

Flaga to symbol, który identyfikuje naród. Jest znakiem 

symbolizującym suwerenność państwa. Flaga towarzyszy nam  

w czasie przeżywania wzniosłych uroczystości państwowych czy 

sportowych. Nie możemy nadużywać jej i prywatnie 

eksponować w dowolnym czasie. Zgodnie z etykietą flaga, którą 

eksponujemy, powinna być czysta, niewyblakła  

i niepostrzępiona. Nigdy nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku 

czy kałuży. 

Według obowiązujących norm flaga Polski to prostokąt  

o proporcjach boków 5:8 podzielony na dwa poziome pasy 

- biały u góry i czerwony u dołu. 



3 MAJA ŚWIĘTO   

KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA 

To święto, które upamiętnia uchwalenie przez Sejm Czteroletni 

Konstytucji 3 maja 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja  

w historii Europy i druga (po amerykańskiej) w historii świata. 

Dokument regulował zasady funkcjonowania władz 

państwowych oraz zawierał prawa i obowiązki obywateli 

Rzeczpospolitej. 

Święto upamiętniające ówczesne wydarzenia ustanowiono  

w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Pierwsze powojenne obchody miały miejsce w 1946 roku.  

Ze względu na antykomunistyczny charakter obchodów Święto 

Konstytucji 3 Maja  zdelegalizowano w 1951 roku. Święto 

zostało oficjalnie przywrócone 6 kwietnia 1990 roku, Do dziś 

jest jednym z najważniejszych polskich świąt państwowych. 

 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja- obraz Jana Matejki (1891) 



JAK WYKONAĆ FLAGĘ POLSKI 

 

 

 

 



JAK ZROBIĆ ROZETKĘ Z PAPIERU 

NA NARODOWE ŚWIĘTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mesQp9W4gp4 

Materiał opracowała Urszula Kijak 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mesQp9W4gp4


W co się bawić? 
Propozycje zabaw dla dzieci w domu i nie tylko 

 

 

                           

 



Poznaj Polskę! 

Wybrzeże Bałtyku (kolor niebieski) – morze, piasek, muszelki, wydmy i lasy sosnowe. 

Gdyby nie wydmy, woda wdzierałaby się w głąb lądu. 

Pojezierza (kolor zielony i niebieski) – najbardziej zielona część Polski, z niezliczonymi 

oczkami jezior i jeziorek. 

Niziny i równiny (kolor zielony) – krajobraz może trochę płaski, za to świetnie nadający 

się do uprawy ziemi. 

Pogórza i wyżyny (kolor żółty) – krajobraz bawi się z nami w chowanego, bo nie 

wiemy, co kryje się za najbliższym wzgórzem. 

Góry (kolor pomarańczowy, czerwony) – to ulubiona kraina Pani Zimy. Na górskich 

szczytach nawet latem może leżeć śnieg. 

 

Polskie „naj” 

 Najdłuższe rzeki: Wisła, Odra, Warta, Bug i Narew 

 Najwyższe góry: Tatry 

 Największe miasta: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, 

Gdańsk, Szczecin. 

 

Po czym rozpoznać Polskę? 
 

 Na budynkach szkół i urzędów wiszą tabliczki z godłem państwowym – wizerunkiem 

orła białego ze złotą koroną na głowie. Godło znajdziesz też w każdej klasie nad 

tablicą. 

 

 Na naszych granicach zauważysz biało-czerwone słupki i szlabany. 

 

 Na znaczkach pocztowych widnieje napis „Polska”. 

 

 Na tablicach rejestracyjnych aut dostrzeżesz symbol PL, który na całym świecie 

oznacza Polskę. To samo znaczenie ma małe „pl” na końcu adresu internetowego. 



                                     
 

 
 

 
 

 

Jestem Polakiem. Co to znaczy? 
 

 Mieszkam w Polsce i stąd pochodzą moi przodkowie (przodek – osoba, od której 

wywodzą się następne pokolenia w rodzinie.) 
 

 Mieszkam w innym kraju, ale moja rodzina wywodzi się z Polski. 
 

 Inni Polacy to moi rodacy. 
 

 Mówię po polsku. 
 

 Z rodakami łączy mnie kultura, obyczaje, tradycja i szacunek dla tych samych 

wartości. 
 

 Znam historię swego kraju i jest mi przykro, gdy ktoś źle o nim mówi. 



 

Nazwa naszego kraju 
Mieszkamy w Polsce, jednak państwo polskie nosi specjalną uroczystą nazwę: 

Rzeczpospolita Polska.  

Nie jesteśmy jedynym państwem, którego oficjalna nazwa różni się od tej używanej na co 

dzień. Dla przykładu Anglia to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

a Niemcy – Republika Federalna Niemiec. Jeżeli wracasz z wakacji w Hiszpanii, to byłeś w 

Królestwie Hiszpanii. 

„Polska” w innych językach 
Nazwa „Polska” brzmi podobnie w wielu językach obcych: 

Anglik powie Poland, Francuz – Pologne (czytaj: Poloń), Włoch – Polonia, Niemiec, Szwed, 

Holender i Norweg – Polen, Turek – Polonya, Czech – Polsko, Rosjanin – Polsza, Arab – 

Bulanda. 

Polskie legendy 
Legenda to baśń o dawnych czasach, w której postacie, wydarzenia, miejsca prawdziwe 

przeplatają się z fantazją. Kronikarze lubili zmyślać i dopisywać prawdziwym postaciom 

niezwykłe przygody. 

Najpiękniejsze polskie legendy to: 

„O Smoku wawelskim”, „O Wandzie, co nie chciała Niemca”, „O lajkoniku”, „O pierścieniu 

Kingi”, „O warszawskiej Syrence” i „O poznańskich koziołkach”. 
 

Legenda o poznańskich koziołkach 
 

Poznań ma świetną legendę o koziołkach, które kucharz chciał przerobić na pieczeń. 

Sprytne zwierzaki uciekły na wieżę ratusza, na której akurat uruchomiono zegar wybijający 

godziny. Widok koziołków trykających się rogami pod zegarową tarczą był tak zabawny, że 

burmistrz kazał sporządzić ruchome mechaniczne koziołki na pamiątkę tego wydarzenia. 

Zwierzaki puszczono wolno, a kucharzowi wybaczono, że tego dnia nie podał drugiego 

dania. 

 



   

 
 

 



 
 

         



   
 

Dopasujcie nazwy roślin do zdjęć. Tak obecnie rozkwita przyroda.  
 

tulipan strzępiasty mlecze jabłoń bratki 

magnolia stokrotki forsycja tulipan 

żagwin - skalniak pigwowiec bez szafirki 
 

                     
 

 



 

          
 

       
 

     
 

Źródło: 

„Poradnik małego patrioty” – Marcin Przewoźniak 

„Krzyżówki i inne zadania logiczne” Anna Sójka, Danuta Okupniak 

Internet – Pinterest 

Zdjęcia – archiwum prywatne 

 

 

Opracowanie materiału: Teresa Zapolska 

 



Guzik z… 

Będziesz potrzebował/a: 

 guziki, 

 skrawki materiałów, 

 stare gazety, 

 kolorowe kartki ksero, 

 pisaki, 

 klej, nożyczki; 

Sposób wykonania: 

Uruchom swoją wyobraźnię   i wymyśl swoją historyjkę obrazkową, w której bohaterami 

będą ludziki z guzików i…gazety/materiałów. Przyklej guziki, wycięte skrawki 

materiału/gazety, dorysuj ręce i nogi oraz pozostałe elementy.  

Udanej zabawy   

 



Fryzjer 

Będziesz potrzebował/a: 

 białą kartkę A4, 

 kolorowe kartki ksero, 

 pisaki, 

 klej, nożyczki; 

Sposób wykonania: 

1. Na białej kartce narysuj głowę. Poniżej na zamieszczonych zdjęciach pokazane jest,  

jak duża powinna być. 

2. Z kolorowego papieru wytnij paski….i zabaw się we fryzjera  ….. 

3. ...ustal czy klient chce mieć włosy długie/ krótkie, proste/ lokowane, kolorowe/ 

jednego koloru…i do dzieła. 

4. Jeżeli włosy mają być proste to po prostu przyklej wycięte paski, jeżeli ma mieć loki to 

wycięte paski zakręć na ołówku i przyklej. 

5. Baw się, kombinuj, wymyślaj nowe fryzury!!!!     

 



 

 



Masa plastyczna z pasty do zębów 

Będziesz potrzebował/a: 

 0,5 łyżeczki pasty do zębów (kremowej, z żelowej niestety nie wyjdzie), 

 1 łyżeczki białego kleju, 

 2 łyżeczki skrobi kukurydzianej, 

 0,5 łyżeczki wody; 

Sposób wykonania: 

1. Pastę do zębów, klej i skrobię kukurydzianą włóż do miseczki i wymieszaj. 

2. Pomału dodawaj wodę i wyrabiaj. 

3. Umyj i osusz ręce. 

4. Masa zacznie wysychać po 20 minutach ( wystarczy dodać kroplę wody aby ją 

rozmiękczyć), a po 24 godzinach będzie twarda jak kamień. 

Źródło: EduZabawy.com 

 

Zabawa w państwa i miasta 

Gra łącząca pokolenia jest dobrym pomysłem na rodzinne popołudnie. 

Zasady gry: 

1. Przygotowanie tabelki i określenie kategorii wpisywanych w kolumny (np. państwa, 

miasta, imię, kolor itp.). 

2. Wybór litery. Jeden z graczy w pamięcią wylicza alfabet. Inny gracz, w dowolnym 

momencie mówi „STOP”. Litera na której przerwano wyliczanie jest tą na którą muszą 

zaczynać się wszystkie wyrazy. 

3. Osoba, która jako pierwsza zapisze wszystkie hasła w swoich kolumnach, zaczyna 

odliczanie (można ustalić również czas np. 30 sekund). Po zakończonym odliczaniu, 

wszyscy musza przerwać pisanie.  

4. Przydzielanie punktów: 

 jeżeli odpowiedź jest poprawna i nikt inny nie ma tej samej odpowiedzi, gracz 

wpisuje sobie 2 punkty, 

 jeżeli kilku graczy ma taką samą odpowiedź, wszyscy otrzymują po 1 punkcie, 

 jeżeli gracz nie wpisał słowa lub wpisał niepoprawne, nie otrzymuje punktów; 

Grę można zakończyć w każdym momencie. Wygrywa gracz z największą ilością punktów. 

Na ilustracji poniżej, znajduje się przykładowa tabelka do gry w państwa i miasta. 

Udanej zabawy   



 

Opracowanie: Agata Graj 

Zdjęcia: Facebook, Internet 


