
Zajęcia świetlicowe dla klas I-ych

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W bieżącym tygodniu planowanym tematem zajęć świetlicowych jest – 

Narodowe Święto Niepodległości.

(Drodzy Rodzice lub starsze rodzeństwo, prośba o przeczytanie treści pierwszoklasistom)

1. Krótki rys historii Święta
2. Prezentacja animowanego filmu dla dzieci
3. Krzyżówka z hasłem
4. Flaga Polski- praca plastyczna
5. Nauka piosenki ,, Co to jest niepodległość”
6. Moja szkoła – konkursowa praca plastyczna 

1.Historia Narodowego Święta Niepodległości

     Jest to święto państwowe obchodzone w Polsce, każdego roku, w dniu 
11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie niepodległości przez Polskę w 
1918 roku, po 123 latach zaborów. W okresie międzywojennym ( od 1919r. 
do 1936r.), świętowano ten dzień w Warszawie, w pierwszą niedzielę po 
11.XI.

    Podczas II wojny światowej, obchodzenie polskich świąt narodowych 
było zakazane. Po zakończeniu wojny także nie świętowano tego dnia. 
Dopiero w 1989 roku przywrócono je w Polsce, jako -  Narodowe Święto 
Niepodległości.

    Obecnie obchody odbywają się m.in. w Warszawie, z udziałem 
najwyższych władz państwowych, z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej 
na czele.

    Dwa lata temu miały miejsce obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę i były bardzo hucznie obchodzone. Z tej okazji 
powstało wiele interesujących filmów, także dla dzieci.

niepodległość – jest to niezależność kraju od wpływu innych; dbanie o 
wszystko, co polskie: dom, szkoła, język, obyczaje, zwyczaje,tradycje

2.Film animowany dla dzieci ,,Polskie Symbole Narodowe- Polak 
Mały”



Strona: IPN TV Kraków – Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały”

3. Krzyżówka z hasłem

     1. Kraj, w którym mieszkasz.

     2. Miesiąc, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

     3. Symbol Polski, biały orzeł na czerwonym tle. 

     4. Największa rzeka Polski.

     5. Polskie morze.

     6. Jest nim Mazurek Dąbrowskiego.

     7. Stolica Polski.

     8. Ptak na godle Polski.

     9. Największe Polskie góry.

Hasło: Kto ty jesteś -  _ _ _ _ _  -  _ _ _ _.



4.Flaga Polski – praca plastyczna

Potrzebne materiały: wzór orła ( biały), kartka A4 biała, kartka A4 
czerwona, patyczek, klej, nożyczki,

Sposób wykonania:

a) wzór orła należy dokładnie wyciąć nożyczkami,
b) białą i czerwoną kartkę A4 przeciąć na pół wzdłuż dłuższego boku,
c) dłuższą krawędź kartki czerwonej posmarować klejem i skleić ją z 

białą ( przyłożoną od góry),
d) wyciętego orła białego nakleić na biało-czerwone tło,
e) patyk posmarować klejem i nawinąć na niego bok flagi

W ten sposób powstanie chorągiewka, będąca miniaturą flagi Polski.

Biało-czerwona flaga Polski jest umieszczana na ważnych budynkach
w naszym kraju, np. przed Pałacem Prezydenckim, na Sejmie, urzędach, 
szkołach, w jednostkach wojskowych. Towarzyszy też marynarzom 
pływającym na polskich statkach i okrętach, po całym świecie. Taka flaga 
nosi nazwę bandery.

Polską flagę dumnie noszą sportowcy biorący udział w zawodach 
sportowych, meczach, igrzyskach i olimpiadach. Dekorowaniu sportowców,
którzy zdobyli medale, towarzyszy zawsze odegranie Mazurka 
Dąbrowskiego i wciągnięcie Polskiej flagi na maszt.

Mieszkańcy miast i wsi wieszają często flagę przed własnym domem,
podczas ważnych świąt narodowych, w tym Narodowego Święta 
Niepodległości.

Teraz Wy możecie umieścić Waszą małą ( własnoręcznie wykonaną) 
flagę Polski np. w oknie.





5.Nauka piosenki ,,Co to jest niepodległość”

Youtube – ZOZi „Co to jest niepodległość”

  Posłuchaj piosenki i przy kolejnym odtwarzaniu postaraj się zaśpiewać z 
dziewczynką. Zacznij od refrenu ( powtarza się parokrotnie i najłatwiej jest 
się go nauczyć).

6.”Moja szkoła”- konkursowa praca plastyczna

     Kochani, wiele radości sprawia Wam udział w konkursach świetlicowych,
dlatego ogłaszamy dla Pierwszaków konkurs. Narysujcie własnoręcznie 
Waszą szkołę, tę do której chodzicie codziennie. Liczymy na Waszą 
pomysłowość i to, że przybliży nas to do powrotu do szkoły. 

     Narysujcie prace w formacie A4 ( rodzice podpowiedzą, jaka to kartka), 
najpiękniej , jak potraficie. Schowajcie pracę do teczki i przynieście do 
świetlicy zaraz, gdy tylko będzie można znów uczyć się w szkole.


