
WITAJ MAJ 

3 MAJ!

ŚWIĘTA

MAJOWE



Narodowe Święto Pracy

Jest to dzień wolny od pracy. W czasie tego święta 

państwowego, zwraca się szczególną uwagę jak 

ważne znaczenie ma praca w życiu człowieka. Nie 

tylko w Polsce – w wielu krajach na świecie ludzie 

obchodzą tego dnia Święto Pracy.



Święto Flagi

Ten dzień jest świętem Polskiej Flagi Narodowej. To 

najmłodsze z majowych świąt ustanowione w 2004 

roku. Na urzędach i domach prywatnych powiewają 

wtedy biało-czerwone flagi. Niektóre osoby noszą 

biało – czerwone kokardy.



Święto Uchwalenia Konstytucji

Tego dnia wspominamy wielkich polskich 

patriotów, którzy działali dla dobra Polski i 

starali się, aby nasz kraj był silny i nowoczesny.



Poznajcie teraz 

symbole Państwa 

Polskiego



Barwy Narodowe

Biel i czerwień to polskie barwy 

narodowe.

Biały oznacza dobro i czystość narodu 

polskiego. Czerwony oznacza 

dostojność, majestat i waleczność 

władców polskich.



GODŁO POLSKI



„Znak”

Maria Łaszczuk

-Czy Ty wiesz, jaki to znak:

w czerwonym polu

biały ptak?

-Wiem -

odpowiedział Jędrek mały -

to jest znak Polski:

Orzeł Biały.



GODŁO  POLSKI
głowa zwrócona w prawo

złota korona

złote szpony i dziób
skrzydła rozwinięte

Godłem Polski jest Orzeł Biały na tle czerwonej 

tarczy. Orzeł ma szeroko rozpostarte skrzydła. Jego 

głowę wieńczy złota korona. To okazały, dumny 

ptak z zakrzywionym dziobem, oraz złotymi 

szponami. Orzeł Biały jest dla wszystkich Polaków 

symbolem męstwa, wolności i narodowej dumy.



GODŁO POLSKI

Wizerunek orła towarzyszy Polakom od 

najdawniejszych czasów. Pod koniec XIII wieku 

stał się symbolem całej Polski. W dzisiejszych 

czasach Orła Białego umieszcza się na budynkach 

urzędów, szkół i sądów. Można go też zobaczyć na 

monetach, sztandarach wojskowych i koszulkach 

polskich sportowców.



FLAGA  POLSKI



„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.



FLAGA  POLSKI

Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem 

każdego państwa. Kolory flagi polskiej towarzyszą 

nierozerwalnie dziejom historycznym naszego 

narodu, a są nimi biel i czerwień. Te przyjęte przez 

sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i 

towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych 

wydarzeniach.



FLAGA  POLSKI

Flaga Narodowa

Bandera Cywilna

Bandera Wojenna

Proporzec Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej



HYMN POLSKI

Mazurek Dąbrowskiego
1. Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

REF. Marsz, marsz, 

Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, 

przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

REF. Marsz, marsz, 

Dąbrowski...

3. Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

REF. Marsz, marsz, 

Dąbrowski...

4. Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

REF. Marsz, marsz, 

Dąbrowski...

Autor: Józef Wybicki



HYMN 

PAŃSTWOWY

Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem 

Polski od 1927 roku.. Wyraża on 

patriotyczne uczucia Polaków. 

Przedstawia plan walki legionistów i 

ich wiarę w odzyskanie 

niepodległości. Przypomina wojny 

szwedzkie i powrót wojsk polskich 

przez Poznań do Ojczyzny. 

Hymn jest wykonywany podczas 

ważnych państwowych 

uroczystości. Podczas śpiewania 

hymnu należy stać na baczność. 

Powinniśmy wtedy zachowywać 

się poważnie i spokojnie.



3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą 

w Europie i drugą na świecie (po 

Stanach Zjednoczonych) Konstytucję. 

To najważniejszy dokument w Polsce. 

KONSTYTUCJA 

3 MAJA



Konstytucja, to zbiór najważniejszych  

praw w państwie. Wszystkie inne 

ustawy i zarządzenia w naszym kraju 

muszą być z nią zgodne. Konstytucja 

gwarantuje obywatelom, że państwo 

będzie stało na straży ich wolności i 

traktowało wszystkich sprawiedliwie.  

Konstytucja określa nasze prawa i 

obowiązki. 



Autorami polskiej Konstytucji byli: 

Król Stanisław August 

Poniatowski

Ignacy Potocki

Hugo Kołłątaj



3 maja organizowane są defilady, 

parady, koncerty plenerowe, 

okolicznościowe pikniki.



KODEKS 

MŁODEGO 

PATRIOTY



Jestem Polakiem i 

mówię po polsku.

Gdy słyszę mój hymn 

narodowy zachowuję 

prawidłową postawę.

Interesuję się historią 

Polski, poznaję ją.

Szanuję zabytki i miejsca 

pamięci narodowej.

Znam polskie 

tradycje i obrzędy 

świąteczne.

Znam i szanuję 

symbole narodowe.

Wiem, że wszyscy 

mają równe prawa.

Szanuję kolegów i 

koleżanki. Chętnie się z 

nimi bawię.



PRACA 

PLASTYCZNA



KONIEC



Autor: Mariola Waseńczuk

FB: Inspiracje i dekoracje plastyczne

Gózd 2020


