Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności
Ludzi Pracy

1. Przeczytaj.

Święto Pracy obchodzone jest w Polsce od 1950 roku, a na świecie od
1890 roku. Zostało ustanowione dla upamiętnienia protestu robotników
w Chicago, którzy upomnieli się o prawo do godnego życia.
1 maja obecnie jest świętem, w czasie, którego robotnicy wychodząc na
ulice miast całego świata przypominają o tym wydarzeniu. Opowiadają
się za przestrzeganiem praw pracowniczych, równym traktowaniem
społeczeństwa, poszanowaniem godności człowieka. Zwracają uwagę
na to, że rozwarstwienie społeczne, dyskryminowanie pracowników
i bezrobocie są nadal aktualne.
1 maja obchodzimy także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. Zostało
one ustanowione w 1955 roku przez papieża Piusa XII. W tym dniu
Kościół w sposób szczególny zwraca uwagę na pracę ludzką, zarówno
w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich
i narodowych.
2. Dokończ zdania

Święto Pracy na świecie obchodzone jest od ………….. roku.
Święto Pracy w Polsce obchodzone jest od ………….. roku.
Robotnicy walczyli o …………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

1

3. Zaznacz na osi czasu rok 1850

1800

1810

1820

1840

1860

1870

1960

1970

4. Zaznacz na osi czasu rok 1950

1900

1910

1920

1930

1980

5. Rozwiąż krzyżówkę, wpisując nazwy zawodów w odpowiednie miejsca
krzyżówki.

1. Montuje i naprawia zamki, dorabia klucze.
2. Naprawia obuwie.
3. Szyje ubrania.
4. Łowi ryby.
5. Był nim św. Józef.
6. Robi zdjęcia.
7. Piecze chleb.
8. Wydobywa, np. węgiel, sól, rudę miedzi.
9. Gotuje w restauracji.
10. Hoduje pszczoły.
11. Ścina i układa włosy.
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HASŁO: ……………………………………………………………………………….

PAMIĘTAJ!

rz piszemy w nazwach zawodów z końcówką - arz, - erz
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
Dzień Polonii i Polaków za Granicą

1. Przeczytaj wiersz.

Czesław Janczarski - „Barwy ojczyste“
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.

2. Pokoloruj flagę Polski.

3. Przeczytaj.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało
ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz
symbolach narodowych.
Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową.
Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów – białego
i czerwonego. Kolory te mają znaczenie symboliczne. Biel pochodzi od bieli
orła, a czerwień od tarczy herbowej. Czerwień symbolizuje odwagę
i waleczność. Natomiast biel to czystość, szlachetność i porządek.
Flaga oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku.
Zapraszam do obejrzenia filmu, pt. Dlaczego, polska flaga jest biało-czerwona?
www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI
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2. Dokończ zdania:

Polska flaga jest ……………………………………………………………
Kolor biały na fladze oznacza …………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Kolor czerwony oznacza …………………...............................................
………………………………………………………………………………….
Święto Flagi zostało ustanowione w

……………. roku.

3. Zaznacz na osi czasu rok 2004

2000

2001

2006

2007

2008

4. Rozwiąż krzyżówkę, przy rozwiązywaniu skorzystaj z mapy Polski (atlasu).

1. Ma go każde miasto w Polsce. Głogowski składa się z pięciu pól.
2. Przepływa przez Głogów.
3. Urząd Miasta Głogów ma swoją siedzibę w …………………
4. Stolica Dolnego Śląska.
5. Są na południu Polski,
6. ………… Łużycka
7. Najdłuższa rzeka w Polsce.
8. Im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.
9. Cinema 3D
10. Jednorodzinny.
11. Bałtyckie………
12. W Odrze lub kranie.
13. ……Czech i Rus.
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Hasło: ………………………………………………………………………………

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
2 maja, jest też obchodzony Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Został on
ustanowiony przez Sejm RP w 2002 roku. Za tą inicjatywą stało uznanie
„wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą
w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do
polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach”.
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Narodowe Święto Trzeciego Maja

Jan Matejko, Konstytucja 3 maja

Dzień Konstytucji 3 maja jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce
na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji mającej na celu poprawę
sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Korony Królestwa
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego).
Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako pierwsza
tego typu nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Regulowała
ona organizację władz państwowych, jak również praw obywateli.
Współautorem ustawy był ówcześnie panujący król Stanisław August
Poniatowski, który był ostatnim królem Polskim. Za jego panowania,
a dokładnie w latach 1772 - 1795 Rosja, Prusy i Austria dokonały trzech
rozbiorów państwa polskiego (Austria nie brała udziału w II rozbiorze Polski),
które utraciło wolność na kolejne 123 lata.
Dzień Konstytucji 3 Maja w Polsce, jako święto narodowe jest obchodzony od
1919 roku, jednak w okresie PRL-u został zniesiony i następnie, w 1990 roku,
przywrócony. Historia uroczystych obchodów tego dnia ma znacznie dłuższą
tradycję, sięgającą roku 1792.
3 maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nawiązuje ona do uchwalenia
konstytucji, ale także do obrony Jasnej Góry w 1655 roku oraz do ślubów króla
Jana Kazimierza, który powierzył królestwo opiece Matki Boskiej.
Zapraszam do obejrzenia filmu, pt. Konstytucja w Polsce - jak powstała?
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs&t=30s
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1. Rozwiąż rebus

ń = n

ruś = y

Hasło:

kan = c

guar

…………………………………………………………………………

2. Dokończ zdania:

Konstytucję uchwalono 3 maja ……………. r.
Ostatnim królem Polski był ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. Zaznacz na osi czasu rok 1791.

1788

1789

1792

1793

1794

4. Zaśpiewaj piosenkę, pt. Witaj, majowa jutrzenko
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

Źródła:
www.kalendarzswiat.pl/swieto_konstytucji_3_maja/2019
www.tvp.info/47440363/30-lat-temu-sejm-przywrocil-swieto-narodowe-trzeciego-maja
www.gov.pl/web/dyplomacja/dzien-polonii-i-polakow-za-granica
www.dzieje.pl
Opracowała: Arlena Kiziak
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Notatki
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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