
Scenariusz z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

 

 

 

CELE GŁÓWNE: 

– kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, 

– rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi 

– kształtowanie postaw patriotycznych 

 

CELE OPERACYJNE – dziecko: 
– rozpoznaje symbole narodowe  

– wie, jak nazywa się stolica Polski, 

– rozumie pojęcie „konstytucji” 

 
 

 

 

 

 

 

 



Przebieg: 

 

1. Zapraszam do wysłuchania zagadki: 

 

„Pytanie nietrudne, każdy to przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna?” (Polska) 

 

2. Posłuchajcie wiersza Czesława Janczarskiego pt. „Co to jest Polska”?  

- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko nad tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak - i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 A Ty jak myślisz? Czym jest dla Ciebie Polska? 

3. Prezentacja filmu „Symbole narodowe – Polak Mały”  i rozmowa na temat symboli 

narodowych: 

 

  

 

 Jak wygląda godło Polski? 

 Co symbolizuje biały i czerwony kolor na fladze? 

 Kiedy najczęściej możemy słyszeć nasz hymn narodowy?  

 Jaką postawę przyjmujemy podczas śpiewania hymnu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GowHrDB7Tj8
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


4. Piosenka Młodego Patrioty 

 

5. Posłuchajcie wiersza pt.  „Dzień majowy”      

                                 

W pewien piękny dzień majowy 

zebrały się mądre głowy. 

Bardzo długo rozmawiali, 

losy kraju omawiali. 

Chcieli, by się lepiej żyło, 

by nic ludzi nie martwiło. 

W końcu wszyscy uzgodnili, 

jak Polacy będą żyli. 

Spisano prawa i zasady, 

obowiązki ustalono, 

a tym samym w naszym kraju, 

ład w narodzie wprowadzono. 

Praw i zasad zbiór spisany 

Konstytucją nazywamy. 

 

 

 

 Konstytucja  została uchwalona przez Sejm w dniu 3 maja 1791 roku czyli 229 lat 

temu. To była pierwsza Konstytucja w Europie, a druga na świecie. Wcześniej  konstytucje 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


miały tylko Stany Zjednoczone. Konstytucja to spis najważniejszych praw i obowiązków 

obywateli i rządu. 

 

6. Zapraszam do obejrzenia kreskówki z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

 

7. Wykonaj plakat przedstawiający Polskę – technika pracy dowolna. Zrób zdjęcie i 

prześlij na wrobelki.przedszkole3@wp.pl 

Prezentacja prac nastąpi 4 maja 2020r na stronie przedszkola. Serdecznie zapraszam!!! 

 

8. Wysłuchaj piosenki pt. „Mój kraj jest naj…” 

 
Święta Narodowe są doskonałą okazją, by porozmawiać o patriotyzmie, symbolach 

narodowych czy o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu.    

Pamiętajmy o NASZEJ OJCZYŹNIE, pamiętajmy o POLSCE  

 

Miłej zabawy! 

 

 

Opracowała: Beata Elwertowska 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P87Pt4ybRnM
mailto:wrobelki.przedszkole3@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=GIyJnhY_HHU

