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Drodzy uczniowie, już niedługo maj,  a razem z nim ważne polskie święta. 

Pierwszym z nich jest Święto Pracy, następnie Dzień Flagi Rzeczpospolitej 

Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dlatego w tym tygodniu, nasze 

propozycje zabaw, gier i aktywności będą związane z wiedzą o Polsce i 

patriotyzmie. 

Pamiętajcie jednak, że najważniejsza jest miłość do Polski. 

 Historia tej miłości zaczyna się od poznawania własnego domu, miejscowości, 

bliskich krajobrazów, zabytków, rodzinnego folkloru, tradycji i otaczających nas 

ludzi. 

 

Nasze propozycje: 

1. Poniedziałek  

Prezentacja multimedialna : „Majowe święta” 

https://view.genial.ly/5ea42361da73ac0d8be9a76d/presentation-majowe-swieta 

2. Wtorek 

Praca techniczna: „Kotylion z papieru”. 

https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0&feature=share 

3. Środa 

Piosenka: „ Flaga - polska piosenka patriotyczna”. Zachęcam do śpiewania, 

piosenka jest w opcji karaoke. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I&app=desktop 

https://view.genial.ly/5ea42361da73ac0d8be9a76d/presentation-majowe-swieta
https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I&app=desktop


4. Czwartek 

Zabawki z papieru: „Symbole narodowe”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdHP4WEG9YM&feature=youtu.be

&app=desktop 

 

 

Quiz 

SYMBOLE NARODOWE- FLAGA 

1. Symbolem państwa polskiego jest: 

a) Syrenka 

b) flaga 

c) Zamek Królewski 

2. Barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolory: 

a) biały i czerwony 

b) żółty i biały 

c) czerwony i biały 

3. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski obchodzimy: 

a) 3 maja 

b) 2 maja 

c) 1 maja 

SEJM 

1. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w: 

a) Szczecinie 

b) Warszawie 

c) Krakowie 

2. Kto zasiada w ławach sejmowych? 

a) senatorowie 

b) dyrektorowie 

c) posłowie 

3. Ile lat trwa kadencja sejmu? 

a) 2 lata 

b) 7 lat 

c) 4 lata 

KONSTYTUCJA 

1. Konstytucja to główny dokument regulujący prawo państwowe? 

TAK/ NIE 

2. Konstytucja to: 

a) zbiór praw i obowiązków obywateli 

https://www.youtube.com/watch?v=gdHP4WEG9YM&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=gdHP4WEG9YM&feature=youtu.be&app=desktop


b) zbiór kar i nagród 

c) prawa obywateli 

3. Kto stoi na straży przestrzegania konstytucji? 

a) parlament  

b) prezydent 

c) sejm 

4. Kto uchwala konstytucję: 

a) sejm i senat 

b) obywatele 

c) premier 

HYMN 

1. Hymnem Rzeczpospolitej Polskiej jest pieśń: 

a) Bogurodzica 

b) Mazurek Dąbrowskiego 

c) Boże coś Polskę 

2. Kto napisał słowa hymnu? 

a) Adam Mickiewicz 

b) Józef Wybicki 

c) Juliusz Słowacki 

3. Jaką postawę przyjmujemy śpiewając hymn? 

a) stojącą 

b) klęczącą 

c) siedzącą 

4. Z ilu zwrotek składa się hymn? 

a) 3 

b) 4 

c) 2 

KRÓL 

1. Pierwszym królem Polski był: 

a) Mieszko I 

b) Bolesław Chrobry 

c) Władysław Jagiełło 

2. Ostatnim królem Polski był: 

a) Stanisław August Poniatowski 

b) Jan III Sobieski 

c) Kazimierz Wielki 

3. Która królowa wprowadziła do Polski włoszczyznę? 

a) Jadwiga 

b) Bona 



c) Anna Jagiellonka 

4. O którym królu mówi przysłowie „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił 

murowaną”? 

a) o Bolesławie Chrobrym 

b) o Kazimierzu Wielkim 

c) o Janie Zygmuncie III Wazie 

 

Jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę przesłać odpowiedzi, to serdecznie zachęcam. 

Zróbcie to przez Librusa na nazwisko swojej wychowawczyni ze świetlicy. 

*Przesłane materiały to tylko propozycje i nie są obowiązkowe do zrealizowania. 

Życzymy udanej zabawy i miłego tygodnia. 


