
 

Skąd się wzięło ŚWIĘTO PRACY? 
https://www.youtube.com/watch?v=Es2So_hUoEU 

 https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU  

 

1 maja - ŚWIĘTO PRACY 

Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 roku i odbywały się 

niejednokrotnie wbrew woli zaborców. Organizowały je głównie Polska Partia 

Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Bund.  

Pochody 1 maja odbywały się również w okresie II RP. Często były one atakowane przez 

policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy. Dochodziło do morderstw działaczy klasowych 

związków zawodowych i partii lewicowych.  

Po zakończeniu wojny rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego, 

wolnego od pracy i stan ten trwa do chwili obecnej.  

 

W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. W latach 

osiemdziesiątych nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do 

oficjalnych obchodów podziemna Solidarność.  

Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w PRL-u, miało ono miało szczególną 

wagę również dla nazewnictwa w tym okresie. Nazwę im. „1 maja” nosiło wiele ulic i placów 

Polski. 

https://www.youtube.com/watch?v=Es2So_hUoEU
https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU


 Dzień Flagi 
 

 
 
 

     https://www.youtube.com/watch?v=dhvIWeVqIBM -historia polskiej flagi i jej święta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I -flaga - polska piosenka patriotyczna  

      

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhvIWeVqIBM
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I


 

FLAGA 

Na fladze barwy narodowe obecne są w postaci dwóch pasów równej szerokości, z których 

górny jest biały, a dolny czerwony. Są to barwy pochodne od herbu państwa. Pas górny 

oznacza Orła Białego, pas dolny pole tarczy herbowej. W przeszłości kolejność barw była 

różna, używano zarówno flag biało-czerwonych jak i czerwono-białych. 

 

Biel i czerwień są od 1831 roku naszymi barwami narodowymi. Mają one jednak dużo 

starsze korzenie. Sięgają średniowiecza - już w XIII wieku biały orzeł umieszczony został 

przez książęta piastowskie w czerwonym polu tarczy herbowej. Od tej pory zmieniającemu 

się stale wizerunkowi orła zawsze towarzyszyły biel i czerwień. Z czasem kolory te uzyskały 

samodzielne znaczenie w symbolice narodowej. Zaczęły się one pojawiać na tarczach i 

chorągwiach rycerskich, proporcach husarskich i sztandarach wojskowych. W pierwszej 

połowie XVIII wieku do umundurowania wojskowego wprowadzone zostały białe kokardy, 

symbolizujące przynależność państwową wojska. W chwili wybuchu powstania 

listopadowego zmieniono barwę kokardy wojskowej na biało-czerwoną. Biel oznaczać miała 

dobro i czystość dążeń narodu polskiego, czerwień - dostojność, majestat i potęgę władców 

polskich. Odtąd barwy biało-czerwone uznane zostały za barwy narodowe. 

 

 

Pokoloruj: 

 

 
 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=384&w=jest&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=384&w=czystość&s=7


 
Święto Konstytucji 3 Maja 

 
 

 

 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s4Z4kjB6KmY&list=PLpBgTSnFz5mkcZL47ZiCdJs8Fe0d8
dn3r Mazurek Trzeciego Maja - pieśń patriotyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY – prezentacja filmowa 
 
 
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, 
o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych.  
 
 

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu system władzy, jej 

kontroli i wybierania jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające z 

konstytucji i mogą dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja powstała 

3 maja 1791 roku i była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Już kilka dni po 

uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto narodowe. 

 

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 - ustawa regulująca ustrój prawny 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była 

pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Z4kjB6KmY&list=PLpBgTSnFz5mkcZL47ZiCdJs8Fe0d8dn3r
https://www.youtube.com/watch?v=s4Z4kjB6KmY&list=PLpBgTSnFz5mkcZL47ZiCdJs8Fe0d8dn3r
https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY


spisaną konstytucją. 

 

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej 

elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco 

demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie 

nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz 

stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia 

pańszczyzny.  

Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 

roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Symbole narodowe 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

 

 

 

 

 

 

Polska jak i inne państwa ma swoje symbole. Te symbole mają wpływ na świadomość 

narodową. 

 

Świadomość narodowa, ukształtowana w procesie społeczno-historycznym postać 

świadomości społecznej. Świadomość narodowa rozwija się na podłożu wspólnoty języka, 

terytorium, historii, tradycji i jest podstawowym elementem więzi narodowej. 

 

Symbole państwa, godło, barwy oraz hymn państwowy, symbolizujące suwerenność 

państwa.  

W Polsce symbolami państwa są: 

1) godło, wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem 

i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny znak orła jako godło dynastii 

państwowej pojawił się w 1. połowie XIII w., za rządów Władysława Łokietka stał się 

oficjalnym godłem całego państwa; po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za 

herb państwa. Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 

1927; oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle z czasów Stefana 

Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie; po 1945 orzeł podobny 

do przedwojennego, lecz bez korony (potwierdzony dekretem z 1955); od 1990 orzeł biały z 

koroną; 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=384&w=złotą&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=384&w=1990&s=7


 

2) barwy, kolor biały i czerwony, wprowadzone po raz pierwszy w 1831 jako barwy 

państwowe. W układzie poziomym barwa biała jest u góry, natomiast w pionowym barwa 

biała znajduje się z prawej strony barwy czerwonej (dla patrzącego z lewej strony); 

 

3) hymn, pieśń patriotyczna Jeszcze Polska nie zginęła (początkowo „nie umarła”) napisana 

w 1789 przez J. Wybickiego; od 1831 hymn narodowy; od 1927 polski hymn państwowy, w 

1948 zatwierdzony przez władze PRL, przyjęty do konstytucji w 1976. 

Ochronę prawną symboli państwa gwarantuje konstytucja. Warunki używania godła i flagi 

państwowej oraz szczegóły dotyczące hymnu określa ustawa. 

 

Pokoloruj: 

 
 

 

 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=384&w=zginęła&s=7
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F815925657467754765%2F&psig=AOvVaw2yJ1dSYI2V4hYk9rVZ0eCW&ust=1587490612038000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDw0MPF9-gCFQAAAAAdAAAAABAT


 

 

 

 

 

 


