
Zajęcia świetlicowe dla klas I - ych

Majowe  święta

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:

- 1 Maja – Międzynarodowe  Święto Pracy

- 2 Maja – Dzień  Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

- 3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja

1 maja -  Święto Pracy 

 To międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy.



Święto zostało zapoczątkowane u schyłku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, 
dla upamiętnienia strajku robotników.

W Polsce, w okresie socjalizmu było najważniejszym świętem państwowym. W 
tym dniu organizowano pochody pierwszomajowe, w których uczestniczyli 
dorośli i dzieci. Pochody odbywały się we wszystkich dużych miastach.

2 maja -  Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Ustanowione w 2004 roku.

Nie wszystko co ma barwy państwowe może być nazwane flagą. Wygląd flagi 
polskiej opisany jest w ustawie państwowej z dnia 11 marca 1980 roku.

Flaga ma być prostokątem o proporcjach 5:8.

Barwy to biel i czerwień ułożone w równoległych pasach.

Koloru białego używa się w heraldyce, jako reprezentację srebra. Oznacza on 
także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.



Kolor czerwony jest symbolem ognia i  krwi, a z cnót oznacza odwagę i 
waleczność.

Powód ustanowienia Święta Flagi, właśnie 2 maja, wynika z tego, że  to właśnie 
tego dnia ( w 1945 r.), zdobywający Berlin żołnierze z Pierwszej Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki,  zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Był 
to symboliczny koniec II wojny światowej.

Kolor biały i czerwony zostały nieoficjalnie uznane za barwy narodowe już w 
pierwszą rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja ( w 1792 r.), natomiast 
oficjalne uznanie barw narodowych nastąpiło w 1831 r.

Zasady poszanowania flagi:

- flagi nie należy deptać, ciąć i rwać na kawałki,

- zużytą lub zniszczoną flagę należy dyskretnie spalić,

- flaga wieszana na masztach, budynkach czy balkonach powinna być czysta,

- flagę wciągamy na maszt energicznie, a opuszczamy powoli,

- podczas wciągania flagi na maszt, mężczyźni i chłopcy powinni zdjąć nakrycia 
głowy,

- na fladze nie należy umieszczać żadnych napisów.

              POWIEWA FLAGA, GDY WIATR SIĘ ZERWIE

              A NA TEJ FLADZE BIEL JEST I CZERWIEŃ,

             CZERWIEŃ – TO MIŁOŚĆ. BIEL – SERCE CZYSTE.

             PIĘKNE SĄ NASZE BARWY OJCZYSTE.



3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku -  
Konstytucji 3 Maja.

Była to pierwsza  w Europie i druga po amerykańskiej, konstytucja na świecie.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejszym dokumentem 
państwowym w naszym kraju.

Sejm  Czteroletni uchwalił konstytucję¸ aby wzmocnić Polskę i przywrócić jej 
dawną świetność.

 Wprowadzono trójpodział władzy na : 

- ustawodawczą,

- wykonawczą,

- sądowniczą.



Postanowienia  Konstytucji  3 Maja:

 – znosiła Liberum Veto, co oznacza - nie pozwalam, które umożliwiało 
unieważnienie wszystkich podjętych przez sejm uchwał,

- pozbawiała magnaterię, czyli najbogatszą część społeczeństwa wielu 
przywilejów, które bardzo często wykorzystywano w swoim prywatnym 
interesie a nie dla dobra społeczeństwa.

Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła 
Rosja, która w 1793 roku dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa odbiła się 
jednak echem w innych państwach.

Symbole narodowe to:

- flaga Polski  – tkanina w kolorach biało-czerwonych, o określonych 
rozmiarach,

Wieszana jest na budynkach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsca 
obrad: Sejmu, Senatu,  Prezydenta,  Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów 
oraz organów administracji rządowej i samorządowej.



- godło Polski – wizerunek orła białego ze złotą korona na głowie, zwróconej w 
prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, umieszczony na czerwonym polu tarczy.



                                      

Godło Polski towarzyszy Polakom głównie w budynkach publicznych: urzędach, 
szkołach, sądach, obiektach wojskowych czy należących do innych służb 
mundurowych, m.in. Policji, Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej. 

Ten symbol jest też bliski sportowi – umieszcza się go  na strojach reprezentacji 
kraju i reprezentacji olimpijskiej.

- hymn Polski – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku ,,Mazurek  
Dąbrowskiego”, napisana przez  Józefa Wybickiego. 

Wykonuje się go podczas uroczystości  i świąt państwowych oraz rocznic. Hymn
należy śpiewać, stojąc na baczność w postawie wyprostowanej, z rękami 
umieszczonymi  w dół wzdłuż ciała.



Co należy wiedzieć:

1. Pełna nazwa Polski brzmi -  Rzeczpospolita Polska



      Obecna stolica Polski to Warszawa ( pierwszą stolicą było Gniezno, a druga –
Kraków)

2. Główna i zarazem najdłuższa rzeka Polski to Wisła, na wody  której składają 
się  źródła Czarnej Wisełki i Białej Wisełki wypływające spod Baraniej Góry i 
łączące się ze sobą w zbiorniku Wisła-Czarne, z którego wypływa Wisełka, 
nosząca nazwę Wisła dopiero po połączeniu z potokiem Malinka.           
Wisła przepływa przez:  Kraków, Warszawę, Toruń i wpływa do Morza 
Bałtyckiego w okolicach Gdańska.

3. Granice Polski:

    - na północy   – granica morska: Polska leży nad Morzem Bałtyckim,

    - na południu – sąsiadujemy ze Słowacją i Czechami; znajdują się tam 
najwyższe w Polsce góry Tatry, będące częścią łańcucha górskiego Karpat i 
niższe od nich Sudety.

   - na wschodzie   - sąsiadujemy z: Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą,

   - na zachodzie   – sąsiadujemy z Niemcami.

4. Terytorium Polski podzielone jest na mniejsze części, jednostki    
administracyjne nazywane województwami. 

      Jest ich 16 i każde ma swoją stolicę. Jednym z nich jest województwo 
dolnośląskie , głównym miastem jest Wrocław, w którym mieszkamy.

5. Językiem obowiązującym w Polsce jest język polski.

6. Głową państwa  jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.



7. Powierzchnia Polski zajmuje  312 679 kilometrów kwadratowych, co daje     
nam 69 miejsce na świecie i 9 miejsce w Europie

8.  Liczba ludności to ponad 38 milionów ( 38 430 000).

 Ciekawostki o Polsce:

-  największy zamek na świecie - Zamek w Malborku 

-  najstarsze góry w Europie - Góry Świętokrzyski 

-  największa populacja żubra  i orła bielika  w Europie

-  największa elektrownia węglowa w Europie  - Bełchatów

-  drugie miejsce na świecie w produkcji srebra

-  pierwsze miejsce  na świecie w  eksporcie bursztynu 

-  najlepszy  obecnie piłkarz na świecie – Robert  Lewandowski

-  pierwszy  od ponad 450 lat papież niepochodzący z Włoch – Jan Paweł II

-  największy producent jabłek w Unii Europejskiej i 3 na świecie

-  geograficzny środek Europy leży w Polsce ( koło Białegostoku)

-  najwyższa konstrukcja na świecie do 1991, była to 646 metrowa budowla – 
masyw radiowy w Konstantynowie

-  najstarsza restauracja w Europie powstała w 1275 roku i działa do dzisiaj – 
Piwnica Świdnicka we Wrocławiu

- 17 Polaków otrzymało Nagrodę Nobla, więcej niż w Japonii, Chinach, Indiach 
czy Australii



- polski astronom  - Mikołaj Kopernik - ogłosił w 1543 roku, że w centrum 
wszechświata jest słońce a nie ziemia, jak wcześniej uważano

To tylko część ciekawostek, dotyczących naszego kraju. Zachęcam Was do 
poszukania innych interesujących informacji, związanych z różnymi 
dziedzinami, na które ja nie natrafiłam. 

Test wiedzy o Polsce

Pora na sprawdzenie Waszych wiadomości o Polsce. Poniżej podane są pytania,
na które należy podać prawidłową odpowiedź.

Zapraszam do zabawy:

1. Polska leży nad Morzem czerwonym.

tak         nie

2. Stolicą Polski jest Kraków.

tak         nie

3. Polska flaga jest biało-czerwona.

tak         nie

4. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi.

tak         nie

5. Głową Państwa jest Król.

tak         nie

6. Smok Wawelski to symbol Warszawy.

tak         nie

7. Pierwszą stolicą Polski było Gniezno.

tak         nie



8. Miasto, które  słynie z pierników…

Toruń       Gdańsk

9. Polska leży w …

Ameryce    Europie

10.  Prezydent urzęduje w …

 Krakowie        Warszawie

11.  Najdłuższa rzeka w Polsce to …

 Wisła                Odra

12.  Polska leży nad …

morzem           oceanem

13.  W godle Polski jest …

 jastrząb            orzeł                                          

Rozrywki umysłowe związane z tematem zajęć     

 

Ostatnia część dostarczy Wam rozrywki i relaksu. Zrealizujecie ją wchodząc w 
zamieszczone poniżej linki.

1. Połącz obrazek z właściwą nazwą

https://learningapps.org/1093271

2. Ułóż puzzle: Godło Polski

https://learningapps.org/1093271


https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/101533-crest-of-poland

3. Ułóż wyrazy z układanki literowe. Symbole narodowe

https://wordwall.net/pl/resource/1654673/symbole-narodowe 

Wiele dobrej zabawy i udanego majowego świętowania !!!

https://wordwall.net/pl/resource/1654673/symbole-narodowe
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/101533-crest-of-poland

