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Witajcie Kochani!

Witamy Was  serdecznie w ostatnim tygodniu kwietnia, który w sali 31 mieliśmy poświęcić na 
poznawanie majowych świąt. Początek maja stwarza nam wiele okazji do świętowania. Czy wiecie 
jakie to okazje?

Na początek proponujemy Wam małą  powtórkę o naszych Symbolach Narodowych. 
Zapraszamy do obejrzenia filmu „Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały”.
Znajdziecie go tutaj > https://www.youtube.com/watch?

Później zapoznajcie się z krótkimi informacjami o „Święcie Pracy”, „Dniu Flagi”,  „Święcie 
Konstytucji 3 maja” oraz kodeksem młodego patrioty. Piosenki o naszej fladze posłuchacie
tutaj > https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk

Kiedy już będziecie w świąteczno-patriotycznym nastroju zachęcamy Was do wspólnego 
śpiewania. Piosenka Niezwykłe Lekcje Rytmiki – „Jestem Polakiem” bardzo wpada w ucho, może 
nawet uda wam się potańczyć?  Przeniesie Was  w różne regiony Polski, dzięki czemu lepiej 
poznacie nasz kraj.  Znajdziecie ją tutaj > https://www.youtube.com/watch

W ramach odpoczynku po intensywnym śpiewaniu proponujemy wam wykonanie pracy 
plastycznej, koniecznie w barwach biało-czerwonych oraz proponowanych przez nas zadań.

Czy wiecie, że w tym roku Nasza Szkoła obchodzi jubileusz 35-lecia swojej działalności? 
Dowiecie się o tym z kolejnego slajdu. W dniu 8 maja mieliśmy świętować wspólnie, niestety nie 
będzie nam to dane. Zachęcamy Was do wykonywania kartek urodzinowych z życzeniami dla 
Naszej Szkoły, a zdjęciami podzielcie się z nami wysyłając je na adres promocjasp9@gmail.com

Pozdrawiamy cieplutko  i życzymy zdrowia

Beata Kozioł     Aleksandra Pankowska     Dorota Cichowska
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Polskie Symbole Narodowe
Zapraszamy do obejrzenia filmu „Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały”

Kliknijcie tutaj > https://www.youtube.com/watch?

Barwy ojczyste Czesław 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.

https://www.youtube.com/watch?


1 maja – Święto Pracy

• Święto Pracy inaczej nazywane 
jest Międzynarodowym Dniem 
Solidarności Ludzi Pracy
i przypada co roku na 1 maja.

• Zostało wprowadzone w 1889r. 
W Polsce obchodzone jest od 
1890r.

• Jest to święto państwowe, jest 
także dniem ustawowo wolnym 
od pracy.

• Można powiedzieć, że jest to 
święto ludzi pracujących we 
wszystkich zawodach.

• Czy wiesz już kim chcesz zostać 
w przyszłości?



2 maja – Dzień Flagi

• Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej to polskie święto, które 
zostało wprowadzone 20 lutego 
2004 roku. Organizowane są 
w tym dniu manifestacje 
patriotyczne, akcje, pikniki 
i koncerty, których głównym 
tematem jest polska flaga 
narodowa.

• W tym dniu wielu Polaków 
wywiesza w swoich domach 
polską flagę. Zachęcamy Was do 
tego samego. 

• Piosenki o naszej fladze posłuchacie 

tutaj>https://www.youtube.com/watch?v=A

Mi7DWaQsVk

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk


3 maja – Święto Konstytucji

• Święto Konstytucji 3 Maja
obchodzone jest w ramach 
upamiętnienia uchwalenia 
Konstytucji w 1791 roku. Była to 
pierwsza w Europie 
i druga na świecie ustawa 
regulująca ustrój prawny 
państwa.

• Święto to zostało ustanowione już 
w 1919 roku.

• Jest to święto narodowe.





Praca plastyczna 
w barwach 
biało-czerwonych

Zachęcamy Was do 
wspólnego śpiewania

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch


Proste zadania dla każdego 



35 lat „Dziewiątki”

• Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 9 w Dębicy rozpoczęła 
działalność 1 września 1985 r. 
W maju mieliśmy wspólnie 
świętować ten piękny jubileusz.

• Kochani, z okazji 35 lat 
działalności „Dziewiątki”
zachęcamy Was do wykonywania 
kartek urodzinowych
z życzeniami i wysyłania zdjęć na 
adres promocjasp9@gmail.com
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