
     

                       Dzień dobry Kochani Uczniowie! 
 
                   Przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania. 
                   Temat tego tygodnia to: 

 POZNAJEMY WARTOŚCI ŚWIĄT MAJOWYCH 
 
Obejrzyjcie poniższą prezentację - naprawdę warto! 
Wysłuchajcie patriotycznych piosenek, przeczytajcie wiersze, obejrzyjcie 
filmiki. 
 
Bawcie się dobrze!!! 
Pozdrawiamy Was gorąco, tęsknimy za Wami 

Pani Basia, Bożenka i Zosia 
 



 ŚWIĘTA MAJOWE 
  W pierwszych  dniach  maja obchodzone są  

w Polsce trzy ważne święta: 
 
 

- 1 maja - Święto Pracy   
- 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  
- 3 maja - Narodowe Święto Konstytucji  
                     3 – go Maja                     
 



                  
   Święto Pracy 
Święto to przypomina i podkreśla rolę pracy w życiu człowieka.  
Jan Paweł II stwierdził  - …”O ile prawdą jest, że człowiek jest 
przeznaczony i powołany do pracy, to nade wszystko praca jest 
dla człowieka, a nie człowiek dla pracy” … 

 
 

A Wy, kim chcielibyście zostać w przyszłości?  
Proszę, narysujcie i prześlijcie prace  na adres: 
                         sp9praceplastyczne@gmail.com 

Zapraszam  Was Drogie Dzieci do wysłuchania piosenki.  
Kliknij tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


„WSZYSCY DLA WSZYSTKICH” 

 Julian Tuwim 

Murarz domy buduje, 
Krawiec szyje ubrania, 
Ale gdzieżby co uszył, 
Gdyby nie miał mieszkania? 
 
A i murarz by przecie 
Na robotę nie ruszył, 
Gdyby krawiec mu spodni 
I fartucha nie uszył. 
 
Piekarz musi mieć buty, 
Więc do szewca iść trzeba, 
No, a gdyby nie piekarz, 
Toby szewc nie miał chleba. 
 
Tak dla wspólnej korzyści 
I dla dobra wspólnego 
Wszyscy muszą pracować, 
Mój maleńki kolego. 



 
         
  

 
 Dzień  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
Biel i czerwień to kolory polskiej flagi – symbolu naszego państwa. Te dwie barwy  
od wieków kojarzą się z Polską.  W dawnych czasach polscy rycerze czerwoną 
chorągiew z białym orłem uważali za najważniejszą z chorągwi w państwie. Prawie 
dwieście lat temu oficjalnie ustalono, że będą one naszymi barwami narodowymi. 
Święto to ustanowione zostało w 2004 roku. Tego dnia wielu Polaków wywiesza  flagę 
na swoich domach, balkonach lub samochodach. 



 

„Flaga” Cz. 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. 
 

Zachęcamy Was do obejrzenia filmiku  o naszej fladze. 
Kliknij tutaj   https://www.youtube.com/watch?v=Xr9CiG-lmog 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr9CiG-lmog
https://www.youtube.com/watch?v=Xr9CiG-lmog
https://www.youtube.com/watch?v=Xr9CiG-lmog


        Narodowe  
 Święto Konstytucji 

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie.  

 
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym,  

obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji  3 Maja w 1791 r.  
Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny 

państwa. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku  o Konstytucji  3 Maja.  
Kliknij tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos 

Wysłuchajcie  teraz pieśni związanej z  Konstytucją 3 Maja  
– „Witaj majowa jutrzenko” Kliknij tutaj  
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8


Zachęcamy was do wysłuchania i zaśpiewania piosenki pt. „Jestem Polakiem” 
Kliknij tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Słowa są na następnej stronie. 
 

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


 Refren 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
 
1.Ciuchcia na dworcu czeka 
   Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 
   Ciuchcia pomknie daleko 
   I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 
 
 Refren 
Jesteśmy Polką i Polakiem  … 
 
2. Pierwsze jest Zakopane 
   Miejsce wspaniała 
   Gdzie góry i górale są 
   Kraków to miasto stare 
   W nim piękny Wawel 
   Obok Wawelu mieszkał smok 
 
Refren 
Jesteśmy Polką i Polakiem  … 
 
 
 

 
 
3.Teraz to już Warszawa 
   To ważna sprawa 
   Bo tu stolica Polski jest 
   Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
   I wiele innych, pięknych miejsc 
 
Refren 
Jesteśmy Polką i Polakiem  … 
 
4.Toruń z daleka pachnie 
    Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 
    Podróż skończymy w Gdański 
    Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej  
    w  świat 
 
Refren 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 

„JESTEM POLAKIEM” 


