
ŚWIETLICA : Majowe Święta: Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja (27.04. 2020r.- 30.04.2020r.) 

 

Majowe święta 

 1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 

 2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

 3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

 

 

1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 r. 

dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago. W II 

Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły 

wyraz protestu przeciwko systemowi. Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, 

mający system legitymizować. W latach 80 nielegalne demonstracje pierwszomajowe 

organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Dziś 1 maja jest 

dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu miejscowościach odbywają się marsze 

i okolicznościowe uroczystości. 

1 maja obchodzimy także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu Kościół w sposób 

szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości 

chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych. 

 

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. 

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu 

państwa od średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. 



3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – 

na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 

Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego 

i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa 

i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, 

ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan 

i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie 

liberum veto. 

 

SYMBOLE NARODOWE 

 

 

HYMN PAŃSTWOWY 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo


 Katechizm polskiego dziecka – jeden z wierszyków 

patriotycznych Władysława Bełzy wydany w tomiku Katechizm polskiego dziecka w roku 

1900. Wiersz jest znany też pod tytułem „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” albo 

„Katechizm młodego Polaka”. 

Katechizm polskiego dziecka 

— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 
— Jaki znak twój? 
— Orzeł biały. 
— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swymi. 
— W jakim kraju? 
— W polskiej ziemi. 
— Czym ta ziemia? 
— Mą Ojczyzną. 
— Czym zdobyta? 
— Krwią i blizną. 
— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę. 
— Coś ty dla niej? 
— Wdzięczne dziecię. 
— Coś jej winien? 
— Oddać życie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8 

 

 

PIOSENKI 

Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Piosenka młodego patrioty ❤ Piosenki dla dzieci - Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

Flaga - polska piosenka patriotyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I 

 

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO 

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8&list=RDSDO6h439wR8&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8 

 

 

BAJKA EDUKACYJNA  

 Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 

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

 

FILMY EDUKACYJNE 

MAJOWE ŚWIĘTA( KL. 1-3) 

https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU 

KONSTYTUCJA W POLSCE(KL.4-8) 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

https://www.youtube.com/watch?v=_8vJzc4xfic 

https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY 

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk 

 

KOLOROWANKI 

https://www.szkolneinspiracje.pl/kolorowanka-na-3-maja/ 

 

 

PRACA PLASTYCZNA  

Godło Polski - origami płaskie z koła 

Kącik plastyczny 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8&list=RDSDO6h439wR8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=_8vJzc4xfic
https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk
https://www.szkolneinspiracje.pl/kolorowanka-na-3-maja/
https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny


 Nasza propozycja to powrót do prostych form origami płaskiego z koła. 

 1 x kartka czerwonego papieru na godło. My wykorzystaliśmy kartkę A4, która została 

docięta tylko na dole.  

 Koła z białego papieru: 

3 x  ok. 7,5 cm [wszystkie złożyć na pół - skrzydła i tułów] 

17 x ok. 3,7 cm  [3 złożyć na pół - głowa i łapy, 2 złożyć w dzióbek - szyja i dolna część tułowia, 

12 złożyć ok. 4 mm za średnicą] 

3 x  ok. 2,5 cm  [ 2 złożyć na pół, 1 złożyć w dzióbek - ogon] 

 

 Koła z żółtego papieru 

6 x ok. 2 cm [złożyć wszystkie na pół - korona, dziób i szpony] 

 klej do papieru 

 nożyczki 

 

 

 


