
 

Ćwiczenia 1 zestaw (28.04.) 

Witam Was! 

W tym tygodniu zapraszam do wykonania ćwiczeń, które mają charakter patriotyczny. Zbliżają się 

świętą majowe. Jeśli macie ochotę posłuchać Wasi najbliżsi mogą Wam przeczytać, co to za 

święta. 

 

1, 2, 3 maja – daty, o których należy pamiętać 

1 maja – od 1890 roku Międzynarodowe Święto Pracy . Święto to 

upamiętnia strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku. W Polsce zostało 

ogłoszone w 1899 roku. 

 

2 maja –  od 2004 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej . 1 sierpnia 1919 roku Sejm 

uchwalił ustawę o godłach i barwach „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje 

się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny-

biały, dolny zaś-czerwony.” Stosunek długości do szerokości chorągwi dla flagi 

państwowej wynosił 5:8. 

 

3 Maja –  Święto Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę 

uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Dzień ten został uznany 

świętem już 5 maja 1791 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane 

przez władze aż do roku 1990. 

 

 

 

 

 
 

Zapraszam Was teraz do obejrzenia bajki o symbolach narodowych. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/flaga.gif


W tym opowiadaniu usłyszeliśmy, że warto poznać słowa naszego hymnu  

 

 

 

 

 

Nagranie 1 zwrotki Hymnu znajduje się tutaj: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

Słuchając tego nagrania spoglądajcie na tekst przedstawiony na piktogramach 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


Ćwiczenia 2 zestaw (29.04.) 

 

W naszym kraju jest wiele pięknych miejsc. Dlatego zachęcam Was to oglądania krótkiego filmu 

pokazującego uroki naszej ojczyzny. 

 

https://youtu.be/Qbu_FRg8vuU 

 

Spróbujcie ułożyć obrazek przedstawiający uroki wiosennej przyrody, kwiat, drzewo, słońce, 

motyla rybę z nakrętek plastikowych. 

Pokazuję przykładowe prace poniżej 

 

 

https://youtu.be/Qbu_FRg8vuU


 

 

 

 

Jeśli Wam się uda wykonać to zadanie chętnie zobaczę zdjęcie 

 

 



Ćwiczenia 3 zestaw (30.04.) 

Poproszę waszych najbliższych o wydrukowanie  lub narysowanie na kartce konturu Polski. 

Chłopcy wyklejcie kontur bibułą, plasteliną, watą, masą solną  lub innym materiałem według 

własnego pomysłu. 

Wykonując to ćwiczenie możecie posłuchać piosenek o naszej ojczyźnie w wykonaniu dzieci  

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

 

Dobrej zabawy 

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

