
 
 

 

 

 

 

 

 Przed nami ostatni tydzień kwietnia, a przed nami ważne, dla nas Polaków, majowe święta. 
 
 2 maja każdego roku obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Historia tego święta jest 

stosunkowo krótka i sięga 2004 roku. Ustanowiono je po to, by jednemu z najważniejszych symboli 

narodowych naszego kraju okazać należny szacunek. Data nie jest dziełem przypadku.  

Dzień Flagi wpisano między dwa inne święta państwowe : 1 maja0 Święto Pracy  oraz 3 maja- Święto 

Konstytucji 3 maja. Jesteśmy więc w tym czasie nastawieni bardziej refleksyjnie, odczuwamy dumę z 

powodu osiągnięć naszych przodków. 
 
 Jeśli chcecie możecie zrobić flagę.  Potrzebujecie patyczek (np. do balonika), białą i czerwoną kartkę, klej  

i nożyczki.  
 
 
 
 
 
 
 Na początek tygodnia proponujemy wierszyk, którego autorem jest Władysław Bełza 

 

 

 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



 
 Teraz zadanie dla oczu. Czy potrafisz odnaleźć naszą flagę wśród innych flag biało-czerwonych z całego 

świata? Przyjrzyj się uważnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 To może teraz coś dla ucha. Wiemy, że bardzo lubicie śpiewać piosenki. Przygotowałyśmy dla Was takie 

propozycje: 
 

 Jesteśmy Polką i Polakiem: 
https://youtu.be/plug6OIrxRM 
 

 Historia Polski 
https://youtu.be/uq0old44poA 
 

 Warszawa stolicą Polski 
https://youtu.be/bGr6RgLmdVI 

 
 Proponujemy także, abyście zapoznali się z bardzo ciekawą legendą pt. „Legenda o powstaniu państwa 

polskiego” 
 https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=drf1k3LQ1bM&feature=emb_logo 

 
 Aby uświetnić święto Konstytucji może zrobicie kotylion? To nie takie trudne!  
 Potrzebne materiały: kartka z bloku w kolorze białym i czerwonym, klej i nożyczki 
 http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/250-jak-zrobic-prosty-kotylion-z-papieru 
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 Albo pokolorujcie. Pamiętacie jakich kolorów powinniście użyć, aby kotylion pięknie się prezentował? 
 
 



 Zadania dla całej rodziny! - TYDZIEŃ POLSKI 

 Spróbujcie wykonać następujące zadania: 
 

1. Posłuchaj nasz Hymn Państwowy – pamiętaj o odpowiedniej postawie 

 https://www.youtube.com/watch?v=mTx45S-dQmQ 
 

2. Znajdź POLSKĘ na mapie lub globusie. 
 

3. Obejrzyj polską bajkę, np.: Miś Uszatek, Reksio. 

 https://www.youtube.com/watch?v=WHnbkOrW5ZE 

 https://www.youtube.com/watch?v=bxFa_wTUdUI&list=PLdD_ZqnsrJc9MrHf_oMV_CwKVmlCrkoW1 
 

4. Odszukaj na mapie swoje miasto (tutaj możesz internetowo, ale nie zapomnij też o mapie w wersji 
papierowej, poszukaj jej z rodzicami!). 

 https://www.google.com/maps/@52.1928704,21.0665472,12z 
 

5. Zjedz tradycyjną polską potrawę (pomóż ją przygotować). 

 https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony.html 
 

6. Dowiedz się co jedzą nasi sąsiedzi w innych krajach. 

 https://zaradnakobieta.pl/406.najpopularniejsze-dania-z-roznych-
krajow 

 

7. Posłuchaj jak w innych krajach mówi się „cześć”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pFH6V8FRRb0 
 

8. Dowiedz się jakie zwierzęta żyją w Polsce. 
 https://www.youtube.com/watch?v=bKsmty6pm6k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeżeli będziecie mieli ochotę możecie się z nami podzielić swoimi pracami poprzez przesłanie zdjęć na 

adres:. 

iza1611@op.pl 

Iza Koczara 
Agnieszka Carbuch-Leszczyńska  

Iwona Witan 
Justyna Szczepańska-Czudec 
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