
  

 

Konstytucja w Polsce- jak powstała? https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

 

Konstytucja - dlaczego jest tak ważna dla każdego z nas? 
https://www.youtube.com/watch?v=iaQxsbMYKFo 
 

Konstytucja 3 majahttps://www.youtube.com/watch?v=Uz6pBjYV4QQ 
 

Polak Mały!" film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FJ83BRqFPBA&feature=emb_title 
 

POLSKA - Moja ojczyzna cz.1https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 
 

POLSKA - Moja ojczyzna cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214 

 

Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku" | Animacja 
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk 

Dlaczego flaga jest biało czerwona https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI 

 

Ziarno Vivat 3 maja https://vod.tvp.pl/video/ziarno,vivat-3-maja-vivat-wszystkie-stany,1646309 

 

Witaj maj 3 maj, finezje literackie  
https://ninateka.pl/audio/finezje-literackie-1996-wiwat-maj-trzeci-maj-odc-1 

Sejm 4 letni cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=9rpFlT_HLfQ 

                                   Cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=O321hrf6ReA 

Uczymy się historii https://www.youtube.com/watch?v=_8vJzc4xfic 

 

 
 
 

Piosenki patriotyczne, które warto wysłuchać 
 

Hymn Polski https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

 
„Jest takie miejsce” https://www.youtube.com/watch?v=9sD84RxVsgs 

„Witaj majowa jutrzenko” https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8 
                                                         https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic 

 

„Ojczyzno” https://www.youtube.com/watch?v=Z2N9dS4CFbE 

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

Matko o twarzy czarnej https://www.youtube.com/watch?v=oH-_PZZG7jg 

Świat cały śpi spokojnie https://www.youtube.com/watch?v=l_f9AWkY5wo 

Piosenka młodego patriotyhttps://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

Jestem Polakiem https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
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Poczytaj mi mamo 

 
O powstaniu państwa Polskiego http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=716 

Kto to był Józef Wybicki http://www.jozefwybicki.pl/pl/muzeum-hymnu-narodowego/jozef-wybicki/ 

Ciekawostki o hymnie narodowym http://know-howhistoria.pl/10-faktow-polski-hymn/ 

 
 
 
 

Prezentacja  
Konstytucja 3 maja filmowa prezentacja https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY 
Polska http://scholaris.pl/resources/zip-resource/id/52957 

Symbole narodowe http://scholaris.pl/resources/zip-resource/id/57270 

 
 
 
 

Widok z drona 
 

Zamek królewski w Warszawie https://www.youtube.com/watch?v=A2n1Jk4rLHA 

 

 

 

 

Wirtualny spacer 
 

Zamek królewski w Warszawie https://www.ai360.pl/panoramy/85 
 

 Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie  
  http://www.muzeumgniezno.pl/spacer/muzeum_gniezno/muzeum_gniezno.html 
 

Muzeum Historyczne Krakowa https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny/wirtualny-spacer 
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Słuchowisko 
 

Legenda o Lechu http://scholaris.pl/resources/run/id/68252 
Dawno, dawno temu- Flaga narodowa https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168912,Flaga-narodowa 

Opowieść o Popielu i myszach https://learningapps.org/2082199 

Dawno, dawno temu- Jak godło zmieniało się na przestrzeni wieków 
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2118057,Jak-godlo-zmienialo-sie-na-przestrzeni-wiekow 

 

 

Rozrywka młodego patrioty 

 
Puzzle: Flaga https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2fc8cbc96d81 

              Godło https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15819e727ed8 
                 Hymn https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2563e7eca740 
                 Uchwalenie konstytucji    https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1165aee5e7 

              Trzeci maja https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1af34f370333 

 

Syrenkahttps://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/lesson/lesson/in
dex.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiKoCTSNvcJ5DV80 

 

Memory https://wordwall.net/resource/1660045/memory-polska 
 

Krzyżówka 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/44ba11e98b01b434826c62fdc73f986d_/lesson/lesson/index.htm
l 

Uzupełnij luki https://learningapps.org/1264128 
 

Dopasuj https://learningapps.org/view1805596 

                  https://learningapps.org/1128843 

                  https://learningapps.org/watch?v=p5kd0g4z301 

Quiz https://learningapps.org/2336817 

 

 

Widowisko 

3 Maja cz. 1 reż. Grzegorz Królikiewicz https://www.youtube.com/watch?v=nHoWrpS4x48 

 3 Maja cz. 2 reż. Grzegorz Królikiewicz https://www.youtube.com/watch?v=4t3fg0QEnYc 

3 Maja cz. 3 reż. Grzegorz Królikiewicz https://www.youtube.com/watch?v=SHWx8bdthls 

3 Maja cz. 4 reż. Grzegorz Królikiewicz 
https://www.youtube.com/watch?v=ynUruMl5X6E&list=PLAF386A56ACC1F34E&index=5&t=0s 

3 Maja cz. 5 reż. Grzegorz Królikiewicz https://www.youtube.com/watch?v=lZDpfL4XqDM 

 3 Maja cz. 6 reż. Grzegorz Królikiewicz https://www.youtube.com/watch?v=1Xt9-t9eWI4 

3 Maja cz. 7reż. Grzegorz Królikiewicz https://www.youtube.com/watch?v=D8bZ1QFr5Ww 

3 Maja cz. 8reż. Grzegorz Królikiewiczhttps://www.youtube.com/watch?v=hh1W9TapEB8 
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Wiersze 

Wanda Grodzieńska 

 

Takiego maja, 
ślicznego maja 

nie było jeszcze! 
Umył się rano 
rosą poranną, 

srebrzystym deszczem. 
Potem się otarł 
przędzą ze złota 

w tęczę wplecioną, 
włosów promienie 
związał misternie 

wstążką czerwoną. 
Po słońca smużkach 
na lekkich nóżkach 

zbiegł z piosnką do nas, 
fiołki, sasanki, 

kaczeńców wianki 
przyniósł w ramionach. 

Zieleń i błękit, 
trele piosenki 

rozsypał szczodrze … 
Jakże z tym majem, 
prześlicznym majem 

było nam dobrze! 

Michał Aret 

 

Maj – rocznica pięknych serc! 

Maj – rocznica wielkich myśli, 

Tym, co dawno przeminęli, 

Hołd składają, ci co przeszli. 

Choć przeminął dawno wiek, 

Dawne hasła się zmieniły, 

Orzeł począł nowy bieg. 

Lecz z przeszłości czerpał siły. 

Z tych w ciemnościach jasnych chwil, 

Kiedy miłość pobratała 

W jedną całość Polski stany, 

Miłość ponad wszystko trwała. 

Tym, co w Polsce dali myśl, 

Aby stworzyć cud majowy, 

Cześć z oddaniem złóżmy dziś, 

przed pamiątką chyląc głowy. 

 

Stanisław Aleksandrzak 

 

Trzeci Maja radością wiosenną 

wszystkich ludzi dziś w Polsce 

powitał, 

Sztandarami biało-czerwonymi 

umaiła się Rzeczpospolita. 

Umaiły się też pierwszym kwieciem 

łąki, pola i w ogrodach drzewa, 

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 

zgodnym chórem z ludzi 

rozśpiewał. 

Rozpłynęła się już pieśń radosna 

głośnym echem po ojczystym kraju 

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

pamiętny Trzeci Maju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


