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Polska Niepodległa
11 listopada obchodzimy uroczystość odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W tym dniu Polska - po długich latach niewoli, znowu stała się 
wolna. Polacy, którzy żyli w tym czasie przetrwali i zwyciężyli. Dzięki 
nim możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Pamiętajcie o tym ważnym 
dniu i przeżyjcie go uroczyście z rodzicami.

ZADANIE 

Rodzina przygotowuje się do obchodów święta narodowego. Pokoloruj 
obrazek.
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Ruszajmy na podbój historii
Dawno temu nie było jeszcze Polski. Na naszych ziemiach żyły różne 
ludy. Władali nimi bracia: Lech, Czech i Rus. Gdy zaczęło im brakować 
jedzenia, podjęli decyzję, by poszukać miejsca, gdzie mogliby zamiesz-
kać. Dotarli do polany w lesie, gdzie rósł stary dąb. W gałęziach drzewa 
swoje gniazdo miał orzeł biały. W tym miejscu Lech postanowił zbu-
dować swój gród. To była pierwsza stolica Polski, a znak orła białego 
towarzyszy nam do dziś – to godło naszego państwa.

ZADANIE 

Wpisz litery w odpowiednie kratki, a dowiesz się jak nazywała się pierw-
sza stolica Polski. Pokoloruj obrazek. 

Pierwsza stolica Polski: _  _  _  _  _  _  _
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Polski Superbohater: Józef Piłsudski
Niepodległość udało się odzyskać dzięki bohaterom narodowym i zwy-
kłym ludziom, którzy walczyli na polach bitew i wytrwali w codzien-
nym życiu. Takich Superbohaterów było wielu, a najważniejszą postacią 
był Józef Piłsudski zwany „Dziadkiem”. Miał ulubioną klacz - Kasztankę, 
która słuchała tylko jego. Był towarzyski, lubił dzieci, a jego ulubioną 
rozrywką była gra w karty zwana pasjansem.

ZADANIE 

Odwzoruj postać Piłsudskiego i Kasztanki w wyznaczonym miejscu. 
Zwróć uwagę na oznaczenie kratek. 
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Każdy kraj ma swoje symbole narodowe, które stanowią szczegól-
ną wartość. Dla nas są nimi: flaga, hymn i godło. Symbole te mają 
wpływ na to, że czujemy się Polakami i dlatego należy je szanować.  
Flaga Polski jest biało – czerwona. Barwa biała jest u góry, czerwona na 
dole. Biały symbolizuje czystość orła, a czerwony odwagę i waleczność 
Polaków. Pamiętaj, że święto �agi obchodzimy 2 maja!

ZADANIE 

Popatrz, na świecie jest wiele �ag w kolorach białym i czerwonym. Po-
koloruj odpowiednio wszystkie flagi. Pomogą Ci w tym rodzice. Flagę 
Polski pokoloruj najdokładniej jak potrafisz! Pozostałym elementom 
również nadaj barwy.

Flaga symbolem narodowym
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Drugim naszym symbolem narodowym jest godło. To orzeł biały na 
czerwonym tle, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo. Ma 
szeroko rozpostarte skrzydła, a jego głowę zdobi złota korona. Wizeru-
nek orła zmieniał się przez wiele stuleci, a obecnie wygląda tak...

ZADANIE 

Poniższe rysunki tylko z pozoru wyglądają identycznie. Znajdź 10 szcze-
gółów różniących ilustracje. Pokoloruj obrazki.

Godło symbolem narodowym
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Jeszcze Polska nie ………………., Kiedy my żyjemy.

Co nam ……………. przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do ………………,

Za twoim przewodem Złączym się z …………………. 

Przejdziem ……………, przejdziem Wartę, Będziem Polakami,

Dał nam ………………. Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do ……………… Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ………………… Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Autorem słów naszego hymnu pt. „Mazurek Dąbrowskiego” był Józef 
Wybicki. 28 kwietnia 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” stał się ofi-
cjalnie polskim hymnem narodowym, co zostało zapisane w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś śpiewa się go podczas ważnych 
wydarzeń i uroczystości, zawsze na stojąco w postawie na „baczność”. 
Nauczcie się słów hymnu, to bardzo ważne!

ZADANIE 

Każdy Polak powinien znać swój hymn, to wyjątkowa pieśń. Uzupełnij 
brakujące słowa „Mazurka Dąbrowskiego”, które znajdują się w ram-
kach. Zaśpiewaj z rodzicami hymn przyjmując odpowiednią postawę. 

Hymn Polski symbolem narodowym

obca

przykład

Polski

Poznania

narodem

zginęła

Wisłę

ratowania
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Patriotyzm to duma z tego, kim jesteś. To miłość i przywiązanie do wła-
snego kraju. Patriotami byli żołnierze i zwykli Polacy, którzy walczyli 
o wolność Polski. Dzisiaj nie walczymy już o niepodległość, ale możemy 
podkreślać swój patriotyzm uczestnicząc w ważnych wydarzeniach 
dla Ojczyzny, poprzez zawieszanie flagi biało-czerwonej, czy śpiewanie 
hymnu narodowego. 

� ZADANIE 
Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w wyznaczone miejsce.  

Ważne słowo: patriota!

1. Nasz kraj to …… 
2. Szacunek dla inności
3. Miłość i szacunek dla Ojczyzny
4. Ptak – symbol Polski
5. Pierwsza stolica Polski
6. Jeden z naszych symboli narodowych
7. Jeden z trzech zaborców Polski
8. Biało-czerwony symbol Polski

9. Nauka o dziejach
10. Wydarzenie, które spowodowało, że 

nasz kraj zniknął z mapy Europy
11. Co spowodowało, że Polska mogła odzy-

skać niepodległość? (I …. światowa)
12. Stolica Polski

HASŁO: _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _



#DzieciUcząRodziców

KRS 0000 332 814
Podaruj nam 1% PODATKU

 

Organizator: Patronat honorowy: Partnerzy:

Wspieraj akcję „Dzieci uczą rodziców” przekazując 1% podatku
KRS 0000 332 814

 

 

Czy wiesz, co to znaczy być wolnym? Wyobraź sobie, że nie wolno Ci 
się bawić, śmiać, cieszyć, spędzać czasu z innymi dziećmi. Okropne, 
prawda? A tak musieli żyć często nasi przodkowie. Pamiętaj o tym, że 
dzięki nim dzisiaj masz prawo do wolności. Wolność to odwaga do by-
cia tym, kim jesteś. Bardzo ważna jest też tolerancja czyli otwartość na 
to, co inne, nieznane, różne od nas samych. To poszanowanie czyichś 
poglądów, wierzeń, upodobań czy koloru skóry.

ZADANIE 

Zaprojektuj kolekcję znaczków pocztowych dla koleżanek i kolegów 
z innych państw. Weź pod uwagę, że każdy kraj ma jakiś charaktery-
styczny element. Poproś rodziców o pomoc. 

Wolność i tolerancja  
- trudne tematy, ale nie dla nas
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Współczesny patriota to dobry człowiek i obywatel, uczciwy w stosunku 
do instytucji państwowych. Pamięta o bohaterach narodowych i zna 
historię Polski, troszczy się o kulturę Ojczyzny i prawidłowe posługiwa-
nie się językiem narodowym. Nie zapomina też wywieszać �agi w dniu 
święta narodowego i śpiewać hymnu. Pamiętaj o tym przy różnych 
okazjach państwowych, ale szczególnie 11 listopada w dniu odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

ZADANIE 

Pokoloruj pola ze znaczkami według podanego kodu. Zobacz co kryje 
się w gąszczu kształtów. 

Współczesny patriotyzm


