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Dzień dobry! Dzisiaj znowu świątecznie! To wielki dzień dla wszystkich Po-
laków: tych z Polski, Australii, Stanów Zjednoczonych, Litwy – nie sposób 
wymienić wszystkich krajów, gdzie mieszkają Polacy, bo można nas spotkać 
w każdym zakątku naszej Ziemi. A dzisiaj – 3 maja – jest święto narodowe 

Polski i Polaków, które łączy nas wszystkich. 

Została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na 
świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja tegoż 
roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe 
na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zaka-
zane przez władze aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia Sejm ponownie przywrócił to święto.

 ***   ***   ***
Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja w skrócie:
• Religia:
- religia katolicka została utrzymana jako religia panująca. 
• Szlachta:
- zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa i wolności.
• Mieszczanie:
- zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego). 
• Chłopi:
- zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice;
- chłopów otoczono opieką prawa i państwa.
• Król i rząd:
- władza królewska miała być dziedziczna;
- w skład rządu wchodził król i pięciu ministrów;
- ministrów powoływał król, lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm.
Słowniczek
Szlachta - wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego. 
Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej 
posiadania ziemi. Ich obowiązkiem była służba wojskowa. 
Minister - urzędnik, który jest członkiem rządu. Kieruje wyodrębnionym działem. 
Sejm - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Królestwie Polskim w latach 1815-1831. Składał się 
z króla, Senatu i Izby Poselskiej.
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Zagadka 
Chociaż to miesiąc długi, 
to najkrócej się nazywa. 
I co roku tym się chlubi, 
że zielenią świat okrywa.

ALE DOWCIP!
Przychodzi Mądrala do 

domu ze szkoły i krzyczy:
- Mamo, mamo, dzisiaj 

zrobiłem dobry uczynek!
- No, to mów.

- Koledzy podłożyli pi-
neskę szpicem do góry 

na krześle nauczycielki i 
kiedy pani już miał sia-
dać, to właśnie ja odsu-

nąłem krzesło! 

Jesteśmy Polakami, ziemia Wileńszczyzny jest naszą oj-
czyzną – to wiemy. Trzeba by jednak upewnić się, co wiemy o 
najważniejszych kolorach, nutach, rzeczach, które prezen-
tują każdego z nas i wszystkich Polaków na świecie. 

 MAŁY TEST WIEDZY O POLSCE

*********************************************************************************************************
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1. Jaki tytuł nosi hymn Polski?
- Mazurska wieś
- Mazurek Dąbrowskiego
- Oda do radości
2. Kto napisał hymn Polski? 
- Fryderyk Chopin
- Józef Piłsudski 
- Józef Wybicki
3. Jaki ptak jest godłem Polski?
- Gołąb
- Orzeł
- Paw

4. Co ma na głowie ten ptak?
- Koronę
- Beret
- Kapelusz
5. Jakie miasto jest stolicą Polski? 
- Kraków
- Olsztyn
- Warszawa
6. Kiedy odbył się chrzest Polski?
- 669 r.
- 696 r.
- 966 r.

Gry i zabawy – na podwórko czas! 
Jest Was więcej niż dwoje , troje? Nie ma sprawy! Chciałabym Wam przypomnieć starą, dobrą grę z mego 

dzieciństwa. Niektórzy z Was ją znają, ale pewnie nie wszyscy, a więc – przypominam – 
dwoje z pośród Was ustawia się naprzeciwko siebie po przeciwległych bokach boiska lub podwórka, a może 

również  to być polana leśna.  Jeden ma w rękach miękką piłkę. Jego zadaniem jest przerzucić ją do osoby sto-
jącej naprzeciwko. Ale ma to zrobić tak, aby trafiła ona w innych zawodników, którzy na gwizdek prowadzącego, 
będą przebiegały z jednej strony boiska na drugą stronę. Zawodnicy są „skuwani” dotąd, aż na boisku zostanie 
jedna osoba. Piłkę można rzucać lub turlać według ustalenia grupy.


