4. TEMAT: „MAJOWE ŚWIĘTA”
Cel: Kształcenie poczucia dumy z przynależności narodowej, kształtowanie postawy
patriotyzmu poprzez poznanie majowych świąt państwowych.

Drogie dzieci.
Maj jest dla nas szczególnym miesiącem. Jest wiosna, rozkwitają kwiaty, a w pierwszych
trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. Taki długi weekend
nazywamy majówką.
Te święta, to:
 Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja
 Państwowe Święto Flagi – 2 maja
 Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
Święto Pracy (1 maja) obchodzone jest na całym świecie. Ma przypominać wszystkim
ludziom jak ważna jest praca, jak trzeba ją szanować, a wszyscy ludzie mają prawo do godnej
i bezpiecznej pracy. W tym dniu wasi rodzice nie idą do pracy, tylko świętują!

Święto Flagi (2 maja)
Flaga, obok godła jest naszym najwyższym symbolem narodowym. Symbolem wolnego
i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków
w kraju i za granicą. Biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne; czerwień – ogień,
odwagę i waleczność. Jak wyrażamy swoją miłość do ojczyzny? Na przykład poprzez
wywieszanie flagi podczas świąt państwowych.

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.

Święto Konstytucji 3 Maja - to nasze polskie święto, które ma przypominać, że byliśmy
pierwszym państwem w Europie, które miało własną konstytucję, taki najważniejszy
dokument państwowy. To takie prawo nad prawami. Miała ona na celu wzmocnić nasz kraj
i przywrócić mu dawną świetność. Zrównała prawa mieszkańców Polski i otoczyła
najbiedniejszych ludzi opieką. Konstytucja strzeże wolności i praw wszystkich Polaków.

Trzeci maj zazwyczaj świętowany jest poprzez różne parady, marsze, zawody sportowe
i pikniki rodzinne. Organizowane są pochody trzeciomajowe, odbywają się także oficjalne
uroczystości, głównie o charakterze wojskowym.
Na tym słynnym obrazie malarza Jana Matejki „Konstytucja 3 maja” widzimy, jak
Polacy cieszą się z uchwalenia Konstytucji i niosą marszałka sejmu (Małachowski), który
trzyma tekst Konstytucji 3 Maja:

Zabawa dydaktyczno - ruchowa - Prawda czy fałsz?
Potrzebna jest chorągiewka. Dziecko podskakuje sobie z chorągiewką. Czytamy dziecku
zdania. Gdy zdanie jest prawdziwe - dziecko macha chorągiewką, gdy fałszywe - opuszcza
w dół.











Ptak, który występuje na godle Polski to biały orzeł
Polski hymn zaczyna się od słów „Moja Polska nie zginęła”
Polska flaga jest niebiesko-żółta
Najdłuższa rzeka Polski to Wisła
Polska flaga w święta majowe wisi przy przedszkolu
Nazwa naszego miasta to Warszawa
Polskie godło można zobaczyć na mundurach policjantów
Stolicą Polski jest Kraków
Drugiego maja obchodzimy Święto Flagi
Pierwszego maja jest Święto Konstytucji 3 Maja

Wykonanie polskiej flagi (różne pomysły):
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02eHo3RUMLrLkQHr5ibC5ALcl5YGg:158796769567
1&source=univ&tbm=isch&q=jak+zrobi%C4%87+z+dzieckiem+flage&client=firefoxb&sa=X&ved=2ahUKEwjk8qjT-IfpAhXMtYsKHeZxChIQsAR6BAgJEAE&biw=1024&bih=635

Czy mogę już spytać się Ciebie, „Kto ty jesteś?
Wiersz „Katechizm polskiego dziecka” https://www.youtube.com/watch?v=7D2wAg4xqzg

Kto ty jesteś?
- Polak mały.
Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.
Możecie w wolnej chwili oglądnąć:
Film „Majowe święta” https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
Film „Polskie symbole narodowe” https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Może jeszcze trochę matematyki?
Rozwiąż działania. Ile flag igodeł powinno być w każdym okienku?

