
MAJOWE  ŚWIĘTA 

 

 

 

• Obejrzyj film i przypomnij sobie nasze symbole narodowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

• 2 maja obchodzimy  Dzień  Flagi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


• 3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.  

Obejrzyj fim, a dowiesz się więcej na temat tego święta.

 

https://youtu.be/-GBAolHelHs 

 

• Kim jest patriota, jaką postawą powinien się odznaczać człowiek, 

który jest patriotą? 

 

 

https://youtu.be/-GBAolHelHs


• Przeczytaj wiersze, które ukazują piękno naszej Ojczyzny. 

„Ojczyzna”  Włodzimierz Domeradzki 

Wszystko dokoła: 

dom i przedszkole, 

fabryczne dymy, 

żelazna kolej... 

Kwiaty przy oknie, 

klon koło bramy, 

słoneczny uśmiech 

kochanej mamy... 

I las, co cieniem 

dzieci zaprasza-                                            

wszystko to Polska, 

Ojczyzna nasza! 

 

 

„Barwy ojczyste”- Czesław Janczarski 

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. 

 

 

 

 



 „Nasze podwórko” - Joanna Białobrzeska 

 

Na podwórku trzy kałuże, 

położyły się przy murze, 

trzepak bardzo dziś kaprysi - 

duży dywan na nim wisi. 

 

Słońce z cieniem gra tu w berka, 

pan kominiarz z dachu zerka, 

teraz chyba każdy przyzna, 

że jest piękna ma Ojczyzna! 

 

• Kto Ty jesteś - Polak mały  - wysłuchaj wiersza W. Bełzy pt.: „Katechizm 

polskiego dziecka” 

https://youtu.be/58IaxG-4S3M                                        

• A teraz trochę pośpiewajmy - piosenka 

„Jesteśmy Polką i Polakiem” oraz 

„Krakowiaczek jeden” 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

https://youtu.be/58IaxG-4S3M
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

„Jesteśmy Polką i Polakiem” 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj. 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 

na pewno w drodze spotka Nas. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

gdzie góry i górale są. 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 



obok Wawelu mieszkał smok.                                                    

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 

bo tu stolica Polski jest . 

Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek 

i wiele innych pięknych miejsc. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach 

pierników kusi mocno nas. 

Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem 

można wyruszyć dalej w świat. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 



Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

• Zapoznaj się z legendą o powstaniu państwa polskiego „Legenda                 

o Lechu, Czechu i Rusie” 

https://youtu.be/q1Jh7V_Z-I0 

https://youtu.be/MrXIw4fAvTQ 

• Baśnie polskie – „Gniazdo Białego Orła” 

https://youtu.be/yMWBZkLlaa0 

• Legendy polskie - audiobook dla dzieci „Wars i Sawa” 

https://youtu.be/lHmFohW0B1s 

„Legenda o Smoku Wawelskim” 

https://youtu.be/7Q_ejE0QTtg 

„Bazyliszek” 

https://youtu.be/AtS1_Q5kprQ 

 

• Zapraszamy do wykonania patriotycznych prac plastycznych:  flaga, 

biało - czerwone kwiaty, godło 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-z-motywem.html 

 

Kotylion z papieru 

https://youtu.be/-5Rp51gqJDA 

Kwiaty biało-czerwone z okazji 3 maja 

https://youtu.be/bTP3L_-PqwU 

https://youtu.be/fnidvqtnFmQ 

Jak narysować zamek?, to wcale nie jest 

trudne:-) 

https://youtu.be/q1Jh7V_Z-I0
https://youtu.be/MrXIw4fAvTQ
https://youtu.be/yMWBZkLlaa0
https://youtu.be/lHmFohW0B1s
https://youtu.be/7Q_ejE0QTtg
https://youtu.be/AtS1_Q5kprQ
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-z-motywem.html
https://youtu.be/-5Rp51gqJDA
https://youtu.be/bTP3L_-PqwU
https://youtu.be/fnidvqtnFmQ


https://youtu.be/HR3TiXbhddg 

• Zagadki  

W dawnej stolicy, od wieków wielu 

Wisła obmywa stopy Wawelu.                                                      

Jak ma na imię dawna stolica, 

przez którą płynie błękitna Wisła? 

------------------------------------------------ 

Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna. 

Jak się nazywa nasza Ojczyzna? 

--------------------------------------------------- 

Co to za miasto, w którym, kiedy hejnał grają 

na Ratuszu koziołki fikają? 

-------------------------------------------------- 

W państwowym godle umieszczony – 

głowa stworzona do korony. 

--------------------------------------------------- 

Stoi w Krakowie na wzgórza szczycie. 

Wisła kołysze jego odbicie. 

----------------------------------------------------- 

Co to za miasto, w którym chmury 

zawadzają o Pałac Kultury? 

----------------------------------------------------- 

Spod góry Baraniej wytrysła, 

płynie przez Kraków, to ... . 

 

 

https://youtu.be/HR3TiXbhddg


• Rozwiąż rebusy 

 

 

 

 

 

 


