
Dzień Dobry! Jak się macie? Myślę, że dobrze. 

I. 

1. Witam Was Kochane Dzieciaki przed majowym weekendem! 

Od jutra rozpoczyna się nowy miesiąc- wiecie jaki?. Tak- to  MAJ. 

Miesiąc ten będzie królował w naszym kalendarzu , aby przypomnieć Wam o tym, że 

jesteśmy Polakami i Europejczykami. 

Oto niektóre  ważne daty , które warto pamiętać: 

 1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY - to międzynarodowe święto wszystkich ludzi 

pracujących.  

-Posłuchajcie wiersza Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich” 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=SM_wKJ0roQQ  

 2 MAJA -  ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ , która  jako ważny symbol 

narodowy towarzyszy ważnym wydarzeniom państwowym i sportowym. 

 3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - świętujemy rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, którą uchwalono  w 1791 r., a więc bardzo dawno temu. Od tego 

czasu wydarzyło się bardzo wiele, a jednak święto 3 maja pozostaje jednym z 

najważniejszych.  

Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie, który wprowadza porządek w naszym 

kraju. 

2. zapraszam do wesołej zabawy rytmicznej „ A ram, zam, zam” 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

II 

1) Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie Barbary Szelągowskiej „Majowe święta”. 

A wy drogie dzieci uważnie słuchajcie.  

https://www.youtube.com/watch?v=SM_wKJ0roQQ
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


-Skończyła się majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do 

przedszkola. Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali 

dziadkowi powiesić flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała dumnie 

nad wejściem do domu. – Ja też widziałem wiszące flagi – zawołał Kamil. – I ja też – 

powiedział Daniel. – A tak naprawdę to po co się je wiesza? – dopytywał Maciek. – I co to 

były za jakieś dziwne święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych… Inne dzieci też 

były bardzo ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo przez ostatnie dni. 

Cała grupa usiadła na dywanie. – To były święta państwowe. Obchodzone są co roku. 

Pierwszego maja zawsze przypada Święto Pracy – zaczęła mówić pani. – Tyle że Święto 

Pracy obchodzone jest również w innych krajach. Zostało ustanowione wiele lat temu i w tym 

dniu czcimy trud wszystkich pracujących ludzi – waszych rodziców, dziadków, sąsiadów… 

Drugiego maja mieliśmy Święto Flagi. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego 

powinniśmy szanować naszą flagę. Zaś trzeci maja to rocznica uchwalenia konstytucji. 

Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlachtę po to, żeby wszystkim lepiej się 

żyło. – A jak ten król wyglądał? – dopytywał Antek. – Czy można go gdzieś spotkać? – Nie, 

Antku, to wszystko było wiele lat temu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć króla, możemy pójść do 

muzeum. To co, idziemy? – zapytała pani. – Tak! – odpowiedziały dzieci chórem i już po 

chwili cała grupa poszła do pobliskiego muzeum zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko 

podpisanie konstytucji, lecz także pozostałe majowe święta. Na ścianie wisiała wielka flaga 

Polski. – O, a to godło! – powiedział Antek. – Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok, na 

tym plakacie? – To hymn Polski – odpowiedziała pani. – A na tych zdjęciach możecie 

zobaczyć, jak kiedyś obchodzono Święto Pracy. – A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym 

obrazku? – To jest kopia obrazu naszego najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt. 

„Konstytucja 3 maja 1791 roku”. I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król, 

dostojnicy królewscy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali. 

Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się z zaciekawieniem w dzieło Matejki. – Cieszę 

się, że jestem Polakiem – szepnął Michał do ucha Ady. – Ja też – powiedziała dziewczynka 

i z dumą spojrzała na polską flagę. 

 

 



 
Źródło ilustracji: książka Nowe przygody Olka i Ady, mac edukacja, 4-l, str. 68-69 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji. Rodzic zadaje pytania: 

− Jakie barwy ma flaga Polski? 

− Dlaczego na początku maja wywiesza się polskie flagi? 

− Jakie miejsce odwiedziła grupa Ady? 

− Co ciekawego zobaczyły dzieci w muzeum? 

 

2)Teraz utrwalimy symbole narodowe  w twórczości  plastycznej  na temat: 

 „ Flaga  Polski” i „ Godło Polski” 

- Posłuchajmy i zaśpiewajmy refren piosenki „ Święto flagi” 

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

 Teraz  do pracy! Oto moje propozycje: 

- FLAGA - https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-praca-plastyczna-dla-dzieci.html 

- GODŁO -  

https://www.google.com/search?q=PRACA+PLASTYCZNA+GOD%C5%81O&rlz=1C1CH

BD_plPL845PL845&oq=PRACA+PLASTYCZNA+GOD%C5%81O&aqs=chrome..69i57j0l

7.11000j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

A może macie inne pomysły. Zachęcam do własnej twórczości, a gotowe prace wyślijcie do 

galerii prac na stronie internetowej  naszego przedszkola. 

MIŁEJ PRACY I POWODZENIA! 

III  

1. Pamiętajcie o posprzątaniu miejsca pracy i umyciu rąk.  

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-praca-plastyczna-dla-dzieci.html
https://www.google.com/search?q=PRACA+PLASTYCZNA+GODŁO&rlz=1C1CHBD_plPL845PL845&oq=PRACA+PLASTYCZNA+GODŁO&aqs=chrome..69i57j0l7.11000j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=PRACA+PLASTYCZNA+GODŁO&rlz=1C1CHBD_plPL845PL845&oq=PRACA+PLASTYCZNA+GODŁO&aqs=chrome..69i57j0l7.11000j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=PRACA+PLASTYCZNA+GODŁO&rlz=1C1CHBD_plPL845PL845&oq=PRACA+PLASTYCZNA+GODŁO&aqs=chrome..69i57j0l7.11000j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


2. Po pracy siedzącej pora na ruch. Zapraszam do zabawy rytmiczno-ruchowej przy muzyce 

„RASPA”.  

https://www.youtube.com/watch?v=IHGnX5ebq4k  

 

3. Wcześniej rozmawialiśmy o Polsce. Na pewno słyszeliście też o tym, że Polska należy do 

Unii Europejskiej.  

9 MAJA –obchodzony jest  DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ – czyli święto rodziny państw 

należących do Unii.  

Otwórzcie karty pracy na str. 34 i 35. 

Obejrzyjcie mapę Europy. Posłuchajcie nazw państw europejskich- sąsiadów Polski. 

Pokolorujcie odpowiednio rysunki flag. 

 

Miłego dnia! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHGnX5ebq4k

