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KOCHANE ŚWIETLIKI! 

W tym tygodniu przypada bardzo ważne Święto Narodowe w Polsce– 11 listopada  

(Narodowe Święto Niepodległości). 

Dlaczego ten dzień jest tak bardzo ważny? 

Kiedyś Naszego Kraju nie było na mapie. Rządziły Nami inne Narody (tak zwani zaborcy). 

Polacy nie mogli się z tym pogodzić, dlatego próbowali wyrwać się spod władania innych 

Państw. Udało im się to właśnie 11 listopada 1918 roku, wraz z końcem I wojny światowej. 

Polacy odzyskali niepodległość i po (aż!) 123 latach wróciliśmy na mapę! Był to wyjątkowy 

czas dla Państwa polskiego, dlatego, w Naszym Kraju, właśnie w ten dzień obchodzone jest 

Narodowe Święto Niepodległości. 

Z tej okazji, zachęcam Was do zapoznania się bliżej z historią Naszej Ojczyzny. 

Przygotowałam dla Was wiele ciekawych informacji, zadań, a także filmików, które poszerzą 

Waszą wiedzę. 

Cieplutko Was pozdrawiam, 

Pani Ola  
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Temat: Polska moją Ojczyzną 

 

I. Filmiki edukacyjne. Zapoznajcie się z ich treścią, a dowiecie się o tym, jak 

powstało państwo polskie oraz jakie mamy symbole narodowe.  

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

II. Praca plastyczna pt.: „Symbole narodowe”. Jeśli macie ochotę, wykonajcie 

przynajmniej jeden wybrany przez Was symbol narodowy – flaga lub godło. 

Pomocne mogą być dla Was poniższe filmiki instruktażowe. A może macie swoje 

pomysły?  Do dzieła Świetliki! 

Flaga  https://www.youtube.com/watch?v=tedPdOC5Wnw 

Godło  https://www.youtube.com/watch?v=xTlOTGMBo6U 

Godło  https://www.youtube.com/watch?v=74Pw80ds7ho 

III. Hymn Polski – „Mazurek Dąbrowskiego”. Zapoznajcie się z informacjami o tym 

symbolu narodowym. Następnie spróbujcie sami lub wraz z rodzicami przeczytać 

treść hymnu i odsłuchać jego brzmienie na nagraniu. To jest bardzo ważne, aby 

każdy Polak go znał! Trzymam za Was kciuki!   

Treść hymnu odnosi się do ważnych i wzniosłych wydarzeń, osób i zjawisk w historii Polski.  

„Mazurek Dąbrowskiego” składa się z 6 zwrotek, w których znajdujemy bezpośrednie 

nawiązanie do dziejów narodu polskiego.  

Wspólnie utrzymujemy tradycję, wedle której odśpiewanie hymnu następuje w szczególnych 

dla Kraju momentach, takich jak obchody ważnych rocznic, świąt o charakterze 

państwowym, lub spotkań drużyn narodowych. Najbliższą okazją do tego jest zbliżające się 

Narodowe Święto Niepodległości.  

Pamiętajcie! Podczas wykonywania hymnu zabrania się zmieniania tekstu i jego melodii.  

W trakcie jego odtwarzania lub śpiewania musimy zachować spokój i powagę! 

Hymn Polski https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k 

https://www.youtube.com/watch?v=tedPdOC5Wnw
https://www.youtube.com/watch?v=xTlOTGMBo6U
https://www.youtube.com/watch?v=74Pw80ds7ho
https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k
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IV. Wiersz W. Bełzy pt.: „Kto ty jesteś”. Kolejny wiersz oddaję w Wasze ręce 

Świetliki. Przeczytajcie go uważnie i obejrzyjcie zamieszczony dla Was filmik. 

Zastanówcie się sami, lub wspólnie z rodzicami, dlaczego wiersz ten nazywany 

jest „katechizmem polskiego dziecka”? 

Jeśli macie ochotę, wykonajcie do niego ilustrację. Powodzenia !  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=SoVENmM_vJU
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V. Pieśni patriotyczne. Świetliki, przesyłam Wam pieśni, których celem było kiedyś 

zagrzewanie Polaków do walki. Podobają się Wam? 

„Rota”  https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE 

„My pierwsza brygada” https://www.youtube.com/watch?v=EDpKIb3eGk0   

„Hej, hej Ułani” https://www.youtube.com/watch?v=ixMFVcldwNQ  

„Przybyli ułani pod okienko” https://www.youtube.com/watch?v=lpBhBxazKmg  

 

VI. Piosenki patriotyczne. Posłuchajcie współczesnych piosenek patriotycznych. 

Opowiadają one o Naszej Ojczyźnie   

„Jestem Polakiem” https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM4 

„Co to jest niepodległość?” https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo 

 

VII. Karty pracy. Kochane Świetliki, dla utrwalenia poznanych wiadomości, 

przygotowałam dla Was quiz oraz karty pracy na temat Naszej Ojczyzny  

Powodzenia! 

Quiz  https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
https://www.youtube.com/watch?v=lpBhBxazKmg
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM4
https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo
https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA
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VIII. Na koniec kolorowanki   
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