
POZNAJEMY NASZĄ OJCZYZNĘ – POLSKĘ 

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych dniach maja obchodzone są 

w Polsce trzy ważne święta.  

1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone nie tylko w Polsce, ale i 

na świecie.  

2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  

3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji.  

Dlatego w tym tygodniu proponowane przez Świetlicę Szkolną zajęcia będą skupiały się na 

tematyce związanej z Naszym krajem i Naszą tożsamością narodową.  

Na początek polecamy Filmy o Polskich symbolach Narodowych:  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&t=46s 

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

oraz piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA – Hymn Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I – piosenka o fladze polskiej 

Katarzyna Pietryszko 

 

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 

Wiemy, że symbole narodowe są wyrazem czci i szacunku dla Ojczyzny. Stanowią też 

o tożsamości państwa, narodu i obywateli.  

Godło, flaga i hymn są symbolami naszego kraju, do których należy odnosić się z szacunkiem 

i  przestrzegać pewnych zasad. Musicie wiedzieć, że mają one pierwszeństwo przed każdym 

innym znakiem np. miast czy stowarzyszeń. 

 

Flaga 

Flaga Polski to dwa równoległe pasy równej długości. Górny biały pas to symbol 

od herbowego Orła, a dolny czerwony od barwy pola jego tarczy. Jeśli flaga wisi pionowo kolor 

biały powinien się znajdować po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Zwykli 

obywatele nie powinni używać flagi z godłem, bo jest ona zastrzeżona dla podmiotów 

określonych w ustawie np. placówek dyplomatycznych. Wywieszając flagę musimy pamiętać, 

aby była czysta i wyprasowana oraz dobrze przymocowana, tak by nie uległa zerwaniu. Flagę 

należy szanować, dlatego nie powinniśmy jej niszczyć czy wyrzucać na śmietnik. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=VimRhVckkLs
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I


  

 

Godło 

Godło Polski to Orzeł Biały. Opisując jest to wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie 

zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony 

w czerwonym polu tarczy. 

Jest to jeden z najstarszych w świecie herbów i nie został zmieniony przez ponad 700 lat.  

 
  

 

 

Hymn 

Hymn państwowy “Mazurek Dąbrowskiego” jest najmłodszym z naszych symboli 

narodowych. Słowa napisał Józef Wybicki do nieznanej melodii dla żołnierzy Legionów 

Polskich formowanych przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego we Włoszech.  



Podczas odtwarzania lub śpiewania hymnu państwowego musimy zachować postawę 

stojącą, spokój i powagę. Mężczyźni powinni zdjąć nakrycie głowy.

 
 

 Mamy dla Was propozycję wykonania obrazka z flagą lub godłem. Flagę możecie 

narysować sami i pokolorować dowolnie wybraną techniką (farby, kredki, wyklejanka, 

wydzieranka, itp.). Możecie też skorzystać z podpowiedzi znajdującej się w poniższym linku: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy  

 

                  M. Toczyńska Ożóg 

 

                   Kochani Uczniowie i Drodzy Rodzice oraz Opiekunowie! 

Chciałyśmy przybliżyć Wam historię niektórych pieśni patriotycznych, które powstawały 
przez wieki, począwszy od średniowiecza i miały  zawsze charakter narodowy. Były ściśle 
związane z ważnymi i niekiedy ze smutnymi wydarzeniami naszego kraju. Zawsze podnosiły 
Polaków na duchu i były okazją do szerzenia wśród nich patriotyzmu. W okresie  przed  i po 
rozbiorowym , a więc w wieku  XVIII i XIX powstało wiele pieśni patriotycznych. Szereg 
nowych napisano w okresie Młodej Polski i II Wojny Światowej. 
Za najstarszą pieśń patriotyczną uznaje się „Bogurodzicę”, napisaną na przełomie XII I XIV. 
Ma ona charakter religijny i była przez jakiś czas hymnem narodowym. 
Posłuchajcie, jak ona brzmi. 
  
  https://www.youtube.com/watch?v=4GPKQ60Qmbs 

Najbardziej znaną w naszym kraju pieśnią patriotyczną z czasów , kiedy Polska była pod 
zaborami w długoletniej niewoli, jest „ Rota ” Marii Konopnickiej, zaś autorem obecnej 
muzyki jest Feliks Nowowiejski.  
Posłuchajcie tego utworu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8hEY52N_Oo4 

Wiele powstało pieśni patriotycznych w czasach prawie stuletniej niewoli naszego narodu, aż 
do  momentu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. I wtedy właśnie powstała 
ta najważniejsza dla Polaków pieśń nadziei i zwycięstwa -  „ Mazurek Dąbrowskiego”, 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy
https://www.youtube.com/watch?v=4GPKQ60Qmbs
https://www.youtube.com/watch?v=8hEY52N_Oo4


nazywana niegdyś Pieśnią Legionów Polskich, która jest obecnie naszym hymnem 
państwowym od roku 1927. Pieśń ta powstała w 1797 roku i została napisana przez Józefa 
Wybickiego. Zawsze śpiewana jest podczas ważnych uroczystości i rocznic państwowych.  
Pamiętajcie, że zawsze przy śpiewaniu hymnu należ stać na baczność. 
Posłuchajcie  i utrwalcie sobie, jak on brzmi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

Z czasów powstań narodowych, długoletniej walki Polaków o wolność ojczyzny w czasie I 
wojny światowej powstały  znane do dziś pieśni narodowe. 
Posłuchajcie kilka z nich: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=ixMFVcldwNQ&list=RDduyLJUuu38U&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=lpBhBxazKmg&list=RDduyLJUuu38U&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w&list=RDduyLJUuu38U&index=23 

https://www.youtube.com/watch?v=2rKIORL_VuQ&list=RDduyLJUuu38U&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y3Oqzz8sx8&list=RDSDY6yOGUxUY&index=7 

 

   

W okresie II wojny światowej pod okupacją hitlerowską też powstawały piękne pieśni  

patriotyczne, żołnierskie, partyzanckie, które zagrzewały Polaków do walki o wolność. 

Posłuchajcie chociaż kilka z nich: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o-wadsd77tI 

https://www.youtube.com/watch?v=SDY6yOGUxUY&list=RDSDY6yOGUxUY&start_radio=1&t=19 

https://www.youtube.com/watch?v=EgIZOQH4IaA&list=RDduyLJUuu38U&index=12 

Z tego okresu pochodzą też tzw. „ Zakazane piosenki ”, które powstawały w tajemnicy przed 
okupantem. Niektóre miały nawet charakter wesoły, bo  miały na celu ośmieszyć wroga  
i podnieść na duchu Polaków. 
Udostępniamy  Wam link do jednej z tych piosenek, a po niej możecie posłuchać sobie 
pozostałych. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vGUHiZG-uqM 

 
Po wojnie, w trudnych czasach PRL, w okresie stanu wojennego także powstawały piękne 
pieśni patriotyczne najlepiej oddające atmosferę tamtych dni. 
Wśród  współczesnych pieśni patriotycznych dużą popularnością cieszą się pieśni: „ Janek 
Wiśniewski padł ”oraz „ Ojczyzno ma ”.  

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
https://www.youtube.com/watch?v=ixMFVcldwNQ&list=RDduyLJUuu38U&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=lpBhBxazKmg&list=RDduyLJUuu38U&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w&list=RDduyLJUuu38U&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=2rKIORL_VuQ&list=RDduyLJUuu38U&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=4Y3Oqzz8sx8&list=RDSDY6yOGUxUY&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=o-wadsd77tI
https://www.youtube.com/watch?v=SDY6yOGUxUY&list=RDSDY6yOGUxUY&start_radio=1&t=19
https://www.youtube.com/watch?v=EgIZOQH4IaA&list=RDduyLJUuu38U&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vGUHiZG-uqM


Posłuchajcie sami, jak one brzmią. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uw9VRnfl9no 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2N9dS4CFbE 

Bardzo wzruszająca jest też pieśń „ Biały Krzyż ”, która została napisana w 1968 roku, 
opowiadająca o mogile nieznanego powstańca w lesie. 
Posłuchajcie ,jak ona brzmi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VcsjIbbZcvQ 

Na koniec chciałybyśmy Was zachęcić do zapoznania się z listą najbardziej znanych pieśni 
patriotycznych w naszym kraju i dlatego odsyłamy Was do strony internetowej z ich historią. 
 
 https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne.html 

Pamiętajcie, warto je słuchać i śpiewać ! 
 

Elżbieta Wąchadło 
 

Witam Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice!!! 

 

Poniżej znajdują się kolejne zabawy na dzisiejszy dzień. Zabawa o ,,Symbolach 

Narodowych" Cieszymy się, że to już początek tygodnia , w którym sprawdzimy 

swoją motywacje do działania i gdzie będziemy mogli poćwiczyć swoją 

wyobraźnię. Mamy nadzieję, że także macie dobry humor i jesteście zdrowi. 

 

Zagadka o orle                                        

W górach mieszka wielki ptak, 

to Polski Ludowej znak. 

Zobaczysz go kiedyś może. 

To jest … . 

 

Czerwony. 

Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie. 

https://www.youtube.com/watch?v=uw9VRnfl9no
https://www.youtube.com/watch?v=Z2N9dS4CFbE
https://www.youtube.com/watch?v=VcsjIbbZcvQ
https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne.html


Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.(godło) 
 

Zagadka o orle 

Jaki to ptak, zgodnie 

z obyczajem starym, 

zdobi polskie monety 

i polskie sztandary. 

 
 
Zielony. 

 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 

A na niej biel jest i czerwień.(flaga) 
 

 

Zagadka o fladze 

W oczach się mieni 

biel przy czerwieni 

powiewa w święto 

na polskiej ziemi. 

 

Niebieski. 

Herbem tego miasta, jest piękna syrenka 
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 
I stolicą państwa  polskiego mianowano. 
Przez nie rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się nazywa? ( Warszawa), 
 

Zagadka o fladze 

Biel na niej jest i czerwień. 

Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie. 

Zagadka o warszwaskiej syrence 



Ogoniasta panienka 

miecz i tarczę ma w rękach. 

Chociaż nie jest rycerzem, 

to stolicy nam strzeże. 

  

Pomarańczowy 

Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym, 
Na zawsze zapamiętam mojego kraju…(hymn) 
 

KRAKÓW 

W dawnej stolicy, od wieków wielu 

Wisła obmywa stopy Wawelu. 

Jak ma na imię dawna stolica, 

przez którą płynie błękitna Wisła? 

Różowy 

 

O jej niepodległość walczyły liczne wojska, 
Dzięki nim są wolne nasze ziemie, nasz dom… (Polska) 
 

POLSKA 

Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna. 

Jak się nazywa nasza Ojczyzna? 

 
Żółty 

 

Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła. 
Najdłuższą Polski rzeką, jest ona…(Wisła) 
 

POZNAŃ 

Co to za miasto, w którym, kiedy hejnał grają 

na Ratuszu koziołki fikają? 

 



ORZEŁ 

W państwowym godle umieszczony – 

głowa stworzona do korony. 

Białopióry ptak, 

naszej Polski znak. 

Wzbija się wysoko w górę, 

mówi, że jest ptaków królem. 

W górach mieszka wielki ptak, 

to jest Polski naszej znak. 

Zobaczysz go kiedyś może. 

To jest... . 

 

WAWEL 

Stoi w Krakowie na wzgórza szczycie. 

Wisła kołysze jego odbicie. 

 

WARSZAWA 

Co to za miasto, w którym chmury 

zawadzają o Pałac Kultury? 

 

WARTA 

Pewien chłopiec w Poznaniu miewał 

dziwne pomysły – raz chciał piłkę wyrzucić, 

prosto z domu do Wisły. 

Kiedy trochę pomyślał, 

zmienił szybko swe zdanie. 



Lecz dlaczego to zrobił? – to już dla was pytanie. 

 

Następne zadanie - odgadnij co przedstawia dany obrazek . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Alicja Nowak - Wilk 


