
Święta
Majowe



Na początku maja obchodzimy trzy ważne 

święta państwowe:

❖ Święto Pracy

❖ Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

❖ Święto Narodowe Trzeciego Maja



1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY

Od ponad 130 lat na świecie obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 

Pracy. To święto ma na celu podkreślenie 

wartości ludzkiej pracy.

Najbardziej znana formą celebrowania tego 

dnia są pierwszomajowe pochody 

organizowane między innymi przez związki 

zawodowe.



1 maja obchodzimy także rocznicę 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Jesteśmy członkiem UE od 2004 r.

W całej Polsce odbywają się pikniki

i koncerty z tej okazji, śpiewamy też hymn 

Unii - „Odę do radości”.



2 MAJA – DZIEŃ FLAGI

To najmłodsze ze świąt państwowych, ustanowiono 

je w 2004 r. Tego dnia okazujemy szacunek dla 

flagi, która jest symbolem Rzeczypospolitej Polskiej.

Po raz pierwszy barwy białe i czerwone uznano

za narodowe w 1792 r.

Barwy i kształt flagi ustalono w 1919 r.,

po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.



Jak samodzielnie wykonać flagę?
Do wykonania flagi potrzebne 
nam są:
- biała kartka,
- czerwona kartka,
- nożyczki,
- klej,
- patyk (np. wykałaczka do szaszłyków).

Instrukcja wykonania flagi:

1. Bierzemy zwykłą kartkę do drukarki, która ma długość 29,5 cm.
Odmierzamy 10 cm szerokości i wycinamy wąski prostokąt.
Czerwona kartka ma taką samą długość, ale odmierzamy
szerokość o połowę mniejszą, czyli 5 cm i wycinamy.

2. Czerwony papier przyklejamy klejem wzdłuż dłuższej krawędzi
białej kartki, by był do niej idealnie dopasowany (jak na obrazku).



3. Kartkę składamy na pół wzdłuż węższej krawędzi.

4. Wnętrze kartki smarujemy klejem, wkładamy w 
środek patyk i sklejamy.

Gotowe !



Chcesz wiedzieć, dlaczego polska flaga 

jest biało-czerwona?

Zapraszamy do obejrzenia filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=1JNc

0BqkkwI

https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI


Kotyliony

Jeżeli zastanawiacie się, jak zrobić kotylion,

to podpowiedź znajduje się poniżej:

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

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

Miłej pracy ☺

https://www.youtube.com/watch?v=ciISVdgOLMk
https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0


ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

To jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Tego 

dnia obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W 1791 r. Polska uchwaliła konstytucję, która była pierwszą

w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie, który 

ustala reguły jego funkcjonowania. Każda ustawa, 

rozporządzenie czy uchwała musi być zgodne z konstytucją.



KONSTYTUCJA TRZECIEGO MAJA

Przyjęta w 1791 r. konstytucja miała na celu 

unowocześnienie państwa. Jednym z jej autorów był 

Stanisław August Poniatowski, który był ostatnim 

królem Polski.

Do historii przeszli także jej współtwórcy: marszałek 

Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki oraz Hugo 

Kołłątaj.

Wprawdzie Konstytucja 3 Maja obowiązywała krótko, 

bo w 1795 r. Polska przestała istnieć, ale do dziś 

wspominamy ją jako symbol wszystkiego, co dobre

i oświecone w polskiej historii i kulturze.

Dzisiejsza konstytucja została uchwalona w 1997 r.



3 maja w całej Polsce odbywają się 

uroczystości rocznicowe.

Centralne obchody odbywają się 

zwykle przed Zamkiem Królewskim

w Warszawie, w którym przed prawie 

230 laty przyjęto Konstytucję 3 Maja.

Tego dnia prezydent wręcza 

odznaczenia państwowe.



Polskie symbole narodowe:



Zapraszamy do obejrzenia krótkiego 

filmiku o symbolach narodowych:

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


Jeżeli chcecie zobaczyć pochód pierwszomajowy, zapraszamy

do obejrzenia nagrania z 1 maja 2018 r. z Warszawy:

https://www.youtube.com/watch?v=HXtPuYeZpz4

Zapraszamy też do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych:

Mazurek 3 Maja:

https://www.youtube.com/watch?v=TOr4TiBNQGE

Warszawianka:

https://www.youtube.com/watch?v=nCIFJfL5XPo&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=HXtPuYeZpz4
https://www.youtube.com/watch?v=TOr4TiBNQGE
https://www.youtube.com/watch?v=nCIFJfL5XPo&feature=emb_title


W maju obchodzimy jedne
z najważniejszych świąt 

państwowych.

Mamy nadzieję, że nasza 
prezentacja Was 

zaciekawiła.


