
Majowe święta 
30.04.2020 



Witajcie młodzi patrioci z klasy 1! 
 Dzisiejszy dzień poświęcimy świętom, jakie rozpoczynają nowy miesiąc maj. 

 Są to:  

  



Plan na dziś  
 Ed. polonistyczna 

Ed. społeczna z muzyczną 

Ed. matematyczna 

Ed. plastyczna  



Cele zajęć: 

Poznasz krótką historię świąt majowych  

Przypomnisz sobie podstawowe wiadomości na temat 
naszego kraju na podstawie filmiku, kart pracy, krzyżówki 

Uświadomisz sobie, za co kochasz swoją ojczyznę- 
poznasz pojęcie patriota  

Utrwalisz pisownię wielką literą nazw świąt narodowych 
oraz narodowości 

Wykonasz pracę plastyczną – Kocham Polskę  



Zaczynamy… 



Ed. społeczna 
Troszkę historii na 

początek  
 1 maja  Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy- jest obchodzone jako 
święto narodowe od 1950 roku ( w tych latach mniej 
więcej  rodzili się Twoi dziadkowie). Jest to święto 
uchwalone na pamiątkę strajków ludzi pracujących 
w USA, którzy chcieli, żeby czas pracy wynosił 8 
godzin dziennie. Ludzie chcieli mieć jasne zasady 
pracy i nie być wyzyskiwani pracą ponad siły.  

 Kiedyś dorośli, dzieci chodzili w pochodach 
pierwszomajowych, żeby pokazać, zamanifestować, że 
praca jest ważna. Możesz zapytać o to swoich dziadków.  



DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
 2 maja to  święto flagi polskiej. Zostało 
uchwalone w 2004 roku. Tego dnia każdy Polak 
powinien wywiesić flagę państwową przed 
domem, żeby pokazać, że kocha swoją 
Ojczyznę lub przygotować i nosić kokardę 
narodową. Ten dzień nie jest wolny od pracy.  

 Często jednak rodzice biorą wolne, bo jest 
świętem pomiędzy dwoma innymi i spędzacie 
czas razem na tzw. majówce. 



 
 
Święto Narodowe Trzeciego Maja  
•Tak brzmi właściwa nazwa tego święta. Polskie 
święto państwowe obchodzone 3 maja w 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 
roku, ustanowione w 1919. Jest to dzień wolny 
od pracy.  

•Konstytucja 3 maja 1791 roku była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie po konstytucji w USA. 
W czasach, w których została uchwalona była 
bardzo potrzebna, ponieważ pozwoliła na rozwój 
kraju. 

• Konstytucja (ustawa zasadnicza) to 
najważniejszy dokument w państwie. Zapisane 
są w nim prawa i obowiązki władzy i wszystkich 
obywateli Polski.  



W tym miejscu warto ponownie obejrzeć nasz ulubiony 
film o symbolach narodowych i patriotyzmie  

 https://youtu.be/FJ83BRqFPBA 

  

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA
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Posłuchaj piosenki  
 https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Ed. 
polonistyczna  

 Kliknij w link i wydrukuj lub 
czytaj z ekranu. Zastąp 
obrazki słowami: 

 https://drive.google.com/op
en?id=1HYVH2o4gUlA8FWm
9c-v_rHzYuFuhvZMy 

 DLA CHĘTNYCH – wysłać 
film lub nagranie 
dźwiękowe z czytanką. 
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Ed. polonistyczna  
 Zapisz w zeszycie w linie :  

 NZ 30.04. 2020 

 (Zapisz kolorem) Nazwy państw, miast, miejscowości i narodowości piszemy wielką literą.  

 Np. Zambrów, Polska, Hiszpania, Polka, Francuz, Kozie Różki. 

  Pobierz kartę pracy z linka wykonaj i wklej zadania do zeszytu w linie. (Ctrl+kliknięcie) 

 https://drive.google.com/open?id=127YHoDSKk2XGTMFeqrU1RZ6dtYPZhgr6 

  

 TO ZADANIE TRZEBA WYSŁAĆ na ocenę DO NIEDZIELI 3.05.2020  

https://drive.google.com/open?id=127YHoDSKk2XGTMFeqrU1RZ6dtYPZhgr6
https://drive.google.com/open?id=127YHoDSKk2XGTMFeqrU1RZ6dtYPZhgr6


Zabawa i nauka 
mogą iść w 
parze- zagraj! 
Klikaj w linki i 
zeskanuj kod QR 

https://wordwall.net/pl/resource/1686746 

https://wordwall.net/pl/resource/1785151 

https://wordwall.net/pl/resource/1686746
https://wordwall.net/pl/resource/1785151


Ed. 
matematyczna 
wykonaj testy 
utrwalające na 
www.matzoo.pl 

http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-
tygodnia_6_340 

http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-
poziom-zaawansowany_6_341 

http://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342 

http://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz-
zegar_6_345 

http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342
http://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz-zegar_6_345
http://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz-zegar_6_345
http://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz-zegar_6_345


Ed. plastyczna  

 Wykonaj pracę plastyczną dowolną 
techniką- farbami, wydzieranka, 
kredkami, kolaż, origami. 
Wykorzystaj takie materiały, jakie 
masz w domu.  

 Temat pracy: Kocham Polskę. 

 Namaluj, narysuj co kochasz w 
Polsce lub jak kochasz Polskę. Może 
to być praca związana z symbolami 
narodowymi, obchodami świąt 
narodowych, zwiedzaniem 
zabytków, mapą Polski i miejscami 
charakterystycznymi itp.  Możesz 
poszukać inspiracji w Internecie.  

 Termin przesłania pracy: do 
7.05.2020 – czyli tydzień.   



To wszystko … życzę Ci udanej majówki! Bądź bezpieczny(a)! 
                                                                          wychowawczyni Monika 


