
Konstytucja 3 Maja - tradycja w mojej szkole - zadania dla           
klas I-VI Szkoły Podstawowej w Tworogu 

Cele ogólne: 

uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja 
wyjaśnienie pojęć: konstytucja 
przybliżenie postaci: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy       
Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław August Poniatowski 
znaczenie symboli narodowych 
 

Przebieg zajęć: 

1. Odczytanie w domu z podziałem na role krótkiej scenki         
wprowadzającej do tematu. 

Osoba 1 – A, kto to? 
 
Maj – To ja, miesiąc maj! 
 
Osoba 2 – Bardzo śmieszne! 
 
Maj – Tak, jestem miesiącem majem. Od jutra będę królował w naszym kalendarzu. 
 
Osoba 3 – Dlaczego pojawiłeś się już dziś? 
 
Maj – Przychodzę, aby przypomnieć wam o Ojczyźnie. 
 
Osoba 1 – Ależ my pamiętamy o Ojczyźnie. Uczymy się o niej w szkole, na lekcjach 
języka polskiego, historii, dziedzictwa kulturowego. 
 
Maj – A czy wiecie, jakie są nasze symbole narodowe? 
 
Osoba 2 – Oczywiście: nasze godło to biały orzeł ze złotą koroną. Głowa orła jest 
zwrócona w prawo. Orzeł ma rozłożone skrzydła, złoty dziób i złote szpony. 
Umieszczony jest na czerwonym polu tarczy. 
 
Osoba 3 – Naszym hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego napisany przez Józefa 
Wybickiego. 
 
Osoba 1 – A nasza flaga ma barwy biało – czerwone. 
 
Maj – A czy wiecie, skąd się wzięły barwy flagi? 
 
Wzruszenie ramion 



 
 
 
Osoba 2 – Ja wiem, skąd się wzięły barwy naszej flagi. 
 
Posłuchajcie… 
   W czasach, kiedy w Polsce panowali królowie, polską barwą narodową był 
karmazyn – symbol dostojeństwa i bogactwa, uważany za najszlachetniejszy z 
kolorów. Cena barwnika potrzebnego do uzyskania tego koloru była jednak bardzo 
wysoka, więc mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego też był on 
wykorzystywany przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych. 
   Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 
roku. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej. Damy 
wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie 
nałożyli na siebie szarfy biało – czerwone. 
 
Osoba 3 – Ale jesteś przygotowany… 
 
Maj – Podsumowując: Polskie barwy narodowe nawiązują do herbu Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
 
Osoba 1 -  „… czerwień to miłość 
                 biel – serce czyste… 
                Piękne są nasze barwy ojczyste”. 
 
Maj – 2 maja obchodzimy Święto Flagi Państwowej. Barwy naszej flagi wyróżniają 
Polskę wśród innych narodów, są symbolem wolnego i niepodległego państwa. Flaga 
towarzyszy np. ważnym wydarzeniom sportowym 
. 
Osoba 2 – Szczególnie wtedy, gdy wygrywamy 
 
Śpiewamy wtedy: „Polska – Biało – Czerwoni…” 
 

2. Wyjaśnienie, dlaczego 3 Maja obchodzimy święto narodowe. 
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na          
świecie ustawą, która regulowała problemy państwa.      
Składała się z 11 rozdziałów. Nakreślono w niej ramy         
nowego państwa: 

● zniesiono wolną elekcję (wolna elekcja – wybór       
monarchy nieograniczony względami na dynastię) 

● tron polski miał stać się dziedziczny 
● powołano rząd (Straż Praw), z królem na czele 
● ustawy podejmował Sejm – parlament 



● zniesiono liberum veto (liberum veto – zasada dająca        
prawo każdemu z posłów, którzy brali udział w        
obradach Sejmu, do zerwania ich i unieważnienia       
podjętych na niej uchwał) 

● nadano prawa mieszczanom 
● chłopi mieli znaleźć opiekę i oparcie w rządzie 
● zwiększenie liczby wojska 
● zreformowano sądownictwo 
● podniesienie poziomu oświaty 

Konstytucja obowiązywała 14 miesięcy. Stała się symbolem       
siły narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia. 

 
3. Postacie, które głosiły potrzebę wzmocnienia siły państwa:  

Hugo Kołłątaj – polityk, publicysta, ksiądz 
Stanisław Staszic – pisarz, publicysta, ksiądz, działacz       
polityczny 
Ignacy Potocki – polityk 
Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu, polityk 
Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski 

 
4. Symbole narodowe. 

 



5. A to Polska właśnie - rozwiąż test. 

 

● Wymień polskie symbole narodowe? 
○ ............................................................................................................ 

● Kto jest autorem polskiego hymnu narodowego? 
○ ............................................................................................................ 

● Jak nazywa się morze, nad którym leży Polska? 
○ ............................................................................................................ 

● Określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednie 
miejsce tabeli literę P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe). 

A. Święto Flagi obchodzone jest co roku 1 Maja.  
B. Polska należy do Unii Europejskiej.  
C. Polska graniczy ze Szwecją.  
D. Stolicą Polski jest Gdańsk.  
 

● Jaka rzeka płynie wzdłuż granicy Polski z Niemcami? 
a. Wisła 
b. Odra 
c. Bug 
d. Dunajec 
● Najdłuższa rzeka w Polsce to ...................................... 
● Na Pojezierzu Mazurskim jest najwięcej 
a. gór 
b. jezior 
c. rzek 
d. wysp 
● Na Śląsku wydobywa się 
a. złoto 
b. sól 
c. węgiel 
d. ropę naftową 

 

 

 

 

 



● Wpisz nazwy geograficzne we właściwe miejsce na mapie. 
Skorzystaj z mapy Polski. 

 
                                     Wisła, Odra, Morze Bałtyckie, Warszawa,Kraków, 
                                     Gdańsk, Tatry, Pojezierze Mazurskie,  
                                    Nizina Wielkopolska, Wrocław, Kalisz  

 

 

 

 



6. Konstytucja w Polsce - jak powstała? Zapraszam do obejrzenia          
krótkiego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

7. Zadanie projektowe - zaprojektuj kartkę, która będzie przedstawiała         
najpiękniejszy, Twoim zdaniem, zakątek naszego kraju. Napisz również        
na tej kartce własny, krótki utwór wierszowany, mówiący o pięknie tego           
miejsca. Format pracy A4. 

● Zaprojektowane kartki przesyłamy do 5 maja 2020 r. na adres          
poczty elektronicznej wychowawcy klasy. Prace będą umieszczone       
na stronie szkoły oraz szkolnym facebooku.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Zadanie przygotowane przez nauczyciela języka polskiego 

Sylwię Szwarc-Kuc 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

