
 

 

ŚWIĘTA MAJOWE 

 

 

 

1 Maja                                                                                           
Święto Pracy,  

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 

2 Maja                                                                                                     
Święto Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, 

3 Maja                                                                                    
Narodowe Święto Konstytucji 

 

 



 

 

 

  

Święto Pracy,  

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 

popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej,  
obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.  

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r. 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

(Cz. Janczarski „Flaga”) 

 

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej 
obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest 

popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.  Barwy 
widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości 

narodowej. 

 
 

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają jako 
jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa 
Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, 

będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego 
godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na 
fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor 

godła niż tła. 

 

 



 

 

 
 

Dzień flagi jest jednym z najmłodszych  

świąt państwowych dlatego powinno  

się go propagować i jak najwięcej o nim mówić, 

 przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce. 

 

 

 

Polska flaga 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

Flaga Polski do pomalowania online: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/flaga-polski-0?colore=online  

lub też w formie do druku: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/flaga-polski-0 ( w tej formie flagę     
można pomalować lub też wykleić np. bibułą, plasteliną) 

        flaga Polski w formie puzzli: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/227400-flaga-polski 
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Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku,   

 regulowała prawo RON, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów 
magnaterii. 

 



 

 

Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August 
Poniatowski,Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj  i 
Stanisław Małachowski. 

Konstytucja miała na celu naprawę Rzeczypospolitej, która 
znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji społecznej i 
politycznej. 
  

Uchwalenie Konstytucji 3 maja – obraz Jana Matejki, 1891 

 

Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, 
dopiero po I Wojnie Światowej kiedy Polska odzyskała 

niepodległość Święto Konstytucji 3 Maja zostało 
wznowione. 

Podczas II Wojny Światowej święto zostało zdelegalizowane. 

Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-
majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest 

świętem narodowym. 

 



 

 

 Czy to można zrozumieć, 

czy w to można uwierzyć, 

że kiedyś dzieciom broniono 

polskich pacierzy? 

  

Że się po polsku czytać uczono  

po kryjomu  

i że tylko w domu  

i bardzo ostrożnie  

o historii polskiej mówić było można? 

(Janina Majewska „Czy to można zrozumieć”) 

 

  



 

 

 

 

 

Zachęcamy do zaśpiewania w formie karaoke utworu „witaj majowa 
jutrzenko”  

https://www.youtube.com/watch?v=TOr4TiBNQGE  

kolorowanki: 

https://kolorki.net/kolorowanki/3-maja 

 

 



 

 

Wiecie, że 1-ego maja obchodzimy Dzień Pracy , 2-ego maja jest Dzień Flagi, 3-ego maja 
mamy Święto Konstytucji. W związku z tak licznymi świętami narodowymi Maj 
rozpocznie  się  w atmosferze podniosłej melodii hymnu narodowego oraz utrwali tak 
ważne dla każdego młodego Polaka symbole narodowe. Do tego posłuży nam bardzo 
ciekawy film edukacyjny:  
 

 

„Polskie symbole narodowe „ 

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

 

 

 

 

Wiecie  już że mamy następujące symbole narodowe: godło z białym orłem na czerwonym tle w 

żółtej koronie, hymn Mazurka Dąbrowskiego, który wymaga odpowiedniej postawy w trakcie 

śpiewania lub słuchania oraz flagę Polski w barwach biało - czerwonych. 

 

Symbole narodowe Polski pozwalają na odróżnianie naszego kraju od innych - to nasze znaki 

rozpoznawcze na całym świecie. 

 



 

 

 

 

Jak przystało na Małych Polaków możecie przyswoić  sobie słowa Władysława Bełzy                      

"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. 

 

Możecie również zaśpiewać 

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

 

 



 

 

Zagadki  

1.Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie. 
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie. 
 
Podpowiedź:  
Rymuje się, choć nie ma nic wspólnego, z wyrazem „siodło”, 
A tym symbolem jest Polski….   
 
2. Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 

A na niej biel jest i czerwień. 
 

Podpowiedź:  
Każdy Polak zyskuje większą odwagę,  
Gdy zauważa swego państwa…  
 
3.Herbem tego miasta, jest piękna syrenka 
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 
I stolicą państwa  polskiego mianowano.  
Przez nie rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się nazywa?  
 
Podpowiedź:  
O to miasto nieraz była wrzawa,  
bo stolicą Polski została 
 
4.Ta szeroka rzeka płynie, 
 po polskiej krainie. 
Niczym błękitny, ostry nóż, 
 przecina Polskę wzdłuż. 
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę 
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę.  
 
Podpowiedź:  
Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła. 
Najdłuższą Polski rzeką, jest ona. 
 
5.Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 
Choć Wybicki jest autorem. 
Pieśnią jest państwa polskiego 
Polski trzecim jest symbolem. 
 
Podpowiedź:   
Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym, 
Na zawsze zapamiętam mojego kraju… 
 
6.To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna 
To nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 



 

 

Jak nasz piękny kraj się nazywa?  
 
Podpowiedź:  
O jej niepodległość walczyły liczne wojska, 
Dzięki nim są wolne nasze ziemie, nasz dom…  
 
(godło, flaga, Warszawa, Wisła, hymn, Polska) 
 
 
 
 
Odpowiedz na pytania.  
 

1) Jak nazywał się jeden z braci, który wybudował Gniezno?                                                             
2) Czym dla Polaków jest Gniezno?                                                                                                                     
3) Dlaczego Lech swoją osadę nazwał Gnieznem?                                                                                
4) Jak wygląda godło Polski?                                                                                                      
5) Jakie kolory ma nasza flaga?                                                                                                           
6) Czym dla Polaków jest flaga Polski?                                                                                             
7) Kiedy wywieszamy flagę narodową?                                                                                      
8) Kiedy przypada Dzień Flagi?                                                                                                          
9) Jaki tytuł nosi Hymn Polski?                                                                                                                  
10) Kiedy grany jest Hymn państwowy?                                                                                              
11) Jaka postawa obowiązuje podczas grania Hymnu państwowego?                                               
12) Dlaczego trzeba szanować symbole narodowe?                                                                             
13) Jak nazywa się człowiek, który kocha swój kraj? tekstowych.Dzień 

 
 
 
 

 Jakie to święto? 

1 maja – ………………………………………………………… 

2 maja – ………………………………………………………… 

3 maja – ………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozwiąż krzyżówkę 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Na koniec najfajniejsze zadania, czyli odkodowywanie.  

 

Podążaj za wyznaczoną ścieżką wśród liter, odczytaj i zapisz hasło. Oczywiście hasła związane 

są z Polską: Józef Wybicki, flaga, orzeł biały, Sukiennice, Smok Wawelski, Stadion Narodowy, 

Fontanna Neptuna, Gniezno, Warszawa, flaga, moja ojczyzna. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaśpiewajcie razem z nami 

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

https://www.youtube.com/watch?v=s0UnIDMc_aQ  

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY  PIĘKNEGO         
     ŚWIĘTOWANIA 

 


