
1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy   

- święto to zostało wprowadzone w 1889 roku dla upamiętnienia pierwszego strajku 

robotników w Chicago.1 
 

 

2 maja – Dzień Flagi 

Rzeczpospolitej 
- święto, które ma wyrażać szacunek do 

symboli narodowych, propagować 

wiedzę o Polsce.2 

 

 

 

3 maja – Święto Kostytucji 3 Maja - 
zostało ustalone 5 maja 1791 roku. W czasie zaborów święto to było zakazane. 

Dopiero po odzyskaniu niepodległości (od 1919 roku) na mocy ustawy możemy je 

obchodzić. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki o tematyce patriotycznej polecane dla najmłodszych: 
1. "Nasza paczka i niepodległość" – Zofia Stanecka 

2. "Walka o wolność.10 opowiadań z czasów zaborów" – praca zbiorowa 

3. "Luneta czasu i Konstytucja 3 Maja" – Katarzyna Ostrowska – Biernacka 

4. "Orzeł biały. Znak Państwa i Narodu" – Alfred Znamierowski4 

5. "Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy" – Małgorzata Strzałkowska 

6. "Alfabet polski" – Anna Skowrońska 

7. "Jaki znak Twój?" - Michał Rusinek5 

 
1Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – Wikipedia, wolna encyklopedia (dostęp: 26.04.2021) 
22 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (msn.com) (dostęp: 26.04.2021) 
3Konstytucja 3 maja 1791 r. - skutki, ciekawostki, najważniejsze informacje (polskatradycja.pl)  (dostęp: 27.04.2021) 
4Książki o patriotyzmie dla dzieci - Blog Matczyne Fanaberie (dostęp: 27.04.2021) 
5Patriotyczne książki dla dzieci - polskie symbole i święta narodowe (dzieciakiwdomu.pl) (dostęp: 27.04.2021) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowy_Dzień_Solidarności_Ludzi_Pracy
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/2-maja-obchodzimy-dzień-flagi-rzeczypospolitej-polskiej/ar-BB13uW96#:~:text=2%20maja%20obchodzimy%20Dzień%20Flagi%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.%2013-latek,Ustawy%20o%20godle%2C%20barwach%20i%20hymnie%20RP%2C%20
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html
https://www.matczynefanaberie.pl/ksiazki-o-patriotyzmie-dla-dzieci/
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/11/patriotyczne-ksiazki-dla-dzieci-polskie-symbole-i-swieta-narodowe.html


 

1. Zapraszam do obejrzenia na youtubie: 

 

dla młodszych dzieci symbole narodowe w filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

https://view.genial.ly/5ea42361da73ac0d8be9a76d/presentation-majowe-

swieta?fbclid=IwAR1ziQUcx-qG7rxuM7gMaQl0vX7AV4tUauIdYdjsJ9DkZMhsdnW79R9o-kk 

- przedstawiona jest tam historia Konstytucji i jej ranga dla naszego Kraju i Świata 

 

dla starszych lekcja historii o upadku Rzeczpospolitej, rozbiorach i Konstytucji 

https://www.youtube.com/watch?v=7oRiaD0EI3A 

 

2.Sprawdź swoją wiedzę: czy wiesz kim był Wybicki, co to jest patriotyzm. Zapraszam do kilku 

ciekawych zabaw. 

 

a) połącz w pary 

https://wordwall.net/pl/resource/6498541/ojczyzna-patriotyzm-połącz-w-pary 

 

b) przypasuj zdjęcie do nazwiska 

https://wordwall.net/pl/resource/15219892/znane-postacie 

 

c) przypasuj nazwy do zdjęć 

https://wordwall.net/pl/resource/1686746/połącz-w-pary-polska 

 

d) dopasuje miejsca na mapie Polski 

https://wordwall.net/pl/resource/2231109/polska 

 

3. Puzzle on- line 

 

a) godło Polski 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=212357237f5a&pieces=63&fbclid=IwAR3VQBsWt2

_ToQAouY438oCMBlYT4n4r9XAxJQZXegxo5bePItZ2zaVWHwU 

 

b) Orzeł Biały 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14b4b9fc599a&pieces=99&fbclid=IwAR2o6uHJPIK

xsPI4YGNBSozcBByGpZsddINBDBXiCtd7LrBF0M_JaISuVsM 

 

c) Flaga Polski 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11bd877f54b9&fbclid=IwAR1XT9GzpP51tz8vheg9

NU2rILg2xcaiAftbhgKBAvZA4RcUfh60qsmJEnU 

 

d) Obraz Matejki "Konstytucja 3 Maja" 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=120303d9ac05&fbclid=IwAR0HTZBYYRQebcWM

Ap_NP9zMw3iD973lsWpt78K0KWc7bjclUNO-ECjfgz0 

 

4. Kolorowanki i zadania: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
https://view.genial.ly/5ea42361da73ac0d8be9a76d/presentation-majowe-swieta?fbclid=IwAR1ziQUcx-qG7rxuM7gMaQl0vX7AV4tUauIdYdjsJ9DkZMhsdnW79R9o-kk
https://view.genial.ly/5ea42361da73ac0d8be9a76d/presentation-majowe-swieta?fbclid=IwAR1ziQUcx-qG7rxuM7gMaQl0vX7AV4tUauIdYdjsJ9DkZMhsdnW79R9o-kk
https://www.youtube.com/watch?v=7oRiaD0EI3A
https://wordwall.netpl/resource/6498541/ojczyzna-patriotyzm-połącz-w-pary
https://wordwall.net/pl/resource/15219892/znane-postacie
https://wordwall.net/pl/resource/1686746/połącz-w-pary-polska
https://wordwall.net/pl/resource/2231109/polska
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=212357237f5a&pieces=63&fbclid=IwAR3VQBsWt2_ToQAouY438oCMBlYT4n4r9XAxJQZXegxo5bePItZ2zaVWHwU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=212357237f5a&pieces=63&fbclid=IwAR3VQBsWt2_ToQAouY438oCMBlYT4n4r9XAxJQZXegxo5bePItZ2zaVWHwU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14b4b9fc599a&pieces=99&fbclid=IwAR2o6uHJPIKxsPI4YGNBSozcBByGpZsddINBDBXiCtd7LrBF0M_JaISuVsM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14b4b9fc599a&pieces=99&fbclid=IwAR2o6uHJPIKxsPI4YGNBSozcBByGpZsddINBDBXiCtd7LrBF0M_JaISuVsM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11bd877f54b9&fbclid=IwAR1XT9GzpP51tz8vheg9NU2rILg2xcaiAftbhgKBAvZA4RcUfh60qsmJEnU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11bd877f54b9&fbclid=IwAR1XT9GzpP51tz8vheg9NU2rILg2xcaiAftbhgKBAvZA4RcUfh60qsmJEnU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=120303d9ac05&fbclid=IwAR0HTZBYYRQebcWMAp_NP9zMw3iD973lsWpt78K0KWc7bjclUNO-ECjfgz0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=120303d9ac05&fbclid=IwAR0HTZBYYRQebcWMAp_NP9zMw3iD973lsWpt78K0KWc7bjclUNO-ECjfgz0


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wytnij szare kartoniki z wyrazami i odpowiednio przyklej na szarych kartonikach z odpowiednio 

wytyczonymi polami np. FLAGA na A1. 

 

 

 


