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Najweselsze, najzieleńsze maj ma obyczaje.  
W cztery strony - świat zielony umajony majem! 

Ciepły deszczyk każdą kroplą rozwija dokoła 

z pąków - kwiaty, z listków - liście, z ziółek - bujne zioła. 

A po deszczu dzień pogodny malowany tęczą 

lubi wiązać krople srebrne na nitkę pajęczą. 

A gdy ciepła noc nadchodzi, kiedy dzień już zamilkł,  
maj bzem pachnie, wniebogłosy dzwoni słowikami! 

                                Jerzy Ficowski  

 

Drodzy Rodzice! 

Jeśli wierzyć prognozom – maj zapowiada się pięknie. To piękny miesiąc nie tylko ze względu 

na okoliczności przyrody (morze kwiatów, feeria zapachów, soczysta zieleń), ale i z powodu świąt, 

które w nim przypadają. Dzień Mamy – to te najbliższe, rodzinne, ale i święta narodowe. Historię ich 

ustanowienia i obchodzenia przybliża poniższy artykuł. Zapraszamy do lektury.  

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 
 

„Święta majowe” – dni, o których powinien pamiętać mały i duży Polak. 

,,Patriotyzm – oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”. 

Jan Paweł II 

 

To piękne przesłanie skierowane jest do nas wszystkich, małych i dużych Polaków. 

Patriotyzm wg Jana Pawła II, to dziedzictwo, stan posiadania po ojcach, dorobek nie tylko materialny, 

ale również duchowy i kulturowy, jak również szacunek do mowy tj. języka ojczystego i wartości 

społecznych.  

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat. 

Żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja 



kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. To już w rodzinie należy kultywować 

szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. 

Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do dzieci nie da się 

zmierzyć. Jednak powinniśmy być przekonani, że otworzyliśmy dziecięce serca oraz umysły na kraj 

ojczysty i ludzi w nim żyjących.  

Nie da się budować patriotyzmu bez fundamentalnej wiedzy o przeszłości własnej ojczyzny. 

Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny 

skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”, jest zadaniem niełatwym, lecz pasjonującym. Dzięki niemu 

wracamy do własnych pierwszych doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodziny, 

rodzinnego miasta, a potem całej Polski, polskich legend i tradycji, piękna polskich obyczajów, 

krajobrazów. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania 

możemy formować plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” 

wypowiadało z najgłębszą dumą. Chcemy, aby NASZ PRZEDSZKOLAK wyrósł na człowieka 

dumnego ze swojej polskości. 

 

Przed nami najpiękniejszy w roku miesiąc maj, gdy przyroda budzi się do życia oraz trzy 

święta majowe, które są szczególnie ważne w historii Polski. Czy tak naprawdę wszyscy wiemy, 

dlaczego świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta majowe. Dlaczego je 

świętujemy i komu je zawdzięczamy.  

 

1 MAJA 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub 

po prostu 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890r. corocznie 1 

maja. Święto wprowadziła w 1889r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych 

dni maja 1886r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią 

ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8 - godzinnego dnia pracy. 

W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo 

uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Kierownictwo partyjne 

dbało o każdy szczegół uroczystości, nawet o hasła na transparentach. Dzień 1 maja w Polsce został 

ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w 1950r. 

 

2 MAJA 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 

lutego 2004r. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, którego głównym założeniem jest 

popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.  

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Warto wspomnieć, że 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji 

Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie 

Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Natomiast w 

okresie Polski Ludowej był to dzień, kiedy po obchodach 

pierwszomajowych zdejmowano wszystkie flagi, aby nie zostały na 

Święto Konstytucji 3 Maja, które nie było przez komunistyczne władze 

uznawane.  

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa 

Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw 

chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: białego orła 

na czerwonym tle. Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze to karmazyn (do 

1927r. cynober), a biały jest srebrnobiały – nie śnieżnobiały. Po 2000r. powszechne 
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stało się noszenie 2 maja biało-czerwonej kokardy narodowej, który to zwyczaj spopularyzował 

prezydent RP Lech Kaczyński. Jest on kontynuowany przez jego następców – Bronisława 

Komorowskiego i obecnie Andrzeja Dudę. 

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak w tym roku wypada w niedzielę, dlatego 

możemy cieszyć się nim wspólnie z rodziną.  

 

3 MAJA 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (z 1791r.), ustanowione w 1919r.i ponownie w 1990r. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w 

historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym 

pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – 

na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 

maja 1791r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich 

środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 

maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację 

szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę 

państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. 

 

Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić 

naszą narodową tożsamość. Kształtujmy wspólnie u dzieci postawy do wyrażania szacunku, 

umiłowania tego co ojczyste, co polskie. Może skorzystacie z niżej zamieszczonych propozycji? 

Poczytajcie, obejrzyjcie i porozmawiajcie z dziećmi na temat naszych symboli narodowych oraz 

ważnych dat majowych w kalendarzu. W przedszkolu także będziemy rozwijać aktywność poznawczą 

dzieci w zakresie treści patriotycznych zamieszczonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

 

„Barwy ojczyste” Cz. Janczarski 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, biel - serce czyste. 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

„Znak”  Maria Łaszczuk 

Czy wiesz, jaki to znak: 

W czerwonym polu Biały ptak? 

-Wiem -odpowiedział Jędrek mały 

-To jest znak Polski: Orzeł Biały 

 

„Polskie Symbole Narodowe” 

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

 

„Jesteśmy Polką i Polakiem”  

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

„Piosenka młodego patrioty” 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 
 

Opracowała: Krystyna Oszmian 
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Na podstawie: 

https://pl.wikipedia.org 

www.ore.edu.pl 

A. Sawicka „Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu” warszawa 1980 

 JAKIE MAMY PLANY 

 

Maj poświęcimy na omawianie następujących tematów: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Zwierzęta w ZOO. 

2. Moje książeczki. 

3. Majowa łąka. 

4. Mama i tata. 

 

Grupa II – Gumisie  

 

1. Nasi dzielni strażacy. 

2. Czym podróżujemy. 

3. Co piszczy w trawie. 

4. Kocham mamę i tatę.  

 

Grupa III – Pajacyki  

 

1. Muzyka wokół nas. 

2. Nasze zmysły. 

3. Majowa łąka. 

4. Moja rodzina. 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Kosmiczne podróże. 

2. Muzyka wokół nas. 

3. Zabawy w teatr. 

4. Moja rodzina. 

 

 

 
 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 
Grupa I – Smerfiki  Grupa II – Gumisie  Grupa III – Pajacyki Grupa IV – Kubusie 

„Motyle znad łąki” – 

wiersz 

 

Ach, co to, ach, co to za 

balet? 

Ach, kto to tak tańczy 

wspaniale? 

To tańczą motyle znad 

łąki, a każdy ma skrzydła 

z koronki. 

 

Wirują nad nami z 

bosymi nóżkami,  

a łąka się śmieje 

wszystkimi kwiatami. 

Wirują nad nami jak 

chmura tęczowa 

 i słońce za chmurę 

motyli się chowa. 

D. Gellner 

 

 

„Puk, puk, serce bije” - 

piosenka 

  

1. Jaki dzień wesoły,  

jaki dzień radosny,  

wszystko dziś się śmieje, 

pachną kwiaty wiosny. 

 

Ref.: Puk, puk, serce 

„Bukiecik dla mamy” – 

wiersz 

 

Dziś dla ciebie mamo 

świeci słońce złote. 

Dla ciebie na oknie 

usiadł barwny motyl. 

Dziś dla ciebie mamo 

płyną białe chmurki,  

A wiatr je układa w 

świąteczne laurki.  

Dziś dla ciebie mamo 

śpiewa ptak na klonie. 

I dla ciebie kwiaty 

pachną tez w wazonie. 

Dzisiaj droga mamo, 

masz twarz 

uśmiechniętą. 

Niechaj przez rok cały 

trwa to twoje święto!. 

W. Ścisłowski 

 

„Bal na łące” – 

piosenka  
słowa i muzyka T.Wójcik 

 

1. Kiedy świeci 

słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

 

świerszcze stroją 

„O mojej rodzinie” - 

wiersz 

 

Jaka moja jest rodzina? 

Wam opowiem, już 

zaczynam. Moja mama 

zabiegana jest od rana. 

Sprząta , pierze, i 

prasuje, również obiad 

ugotuje. 

Tata ciągle jest zajęty, 

reperuje różne sprzęty, 

komputery i programy, 

które teraz wszyscy 

mamy. 

Mój brat uczy się już w 

szkole, a ja mam swoje 

przedszkole. 

Choć rodzice są zajęci 

mają dla nas czas i chęci. 

Dziadki, babcie o nas 

dbają, wszyscy w koło 

się kochają. 

Kiedy ktoś kłopoty ma, 

to rodzinka radę da. 

Kiedy smutno mi i źle 

zawsze ktoś przytuli 

mnie. Bo w rodzinie 

wielka siła, chcę by 

zawsze ona była. 

Mam nadzieję, że już 

 

„Koncert” - wiersz 

W zaroślach nad stawem  

świerszcze koncert dają. 

W malowniczym, 

pięknym miejscu  

filharmonię mają. 

Stroją struny przy 

skrzypeczkach,  

smyki woskiem 

pociągają. Świerszcz – 

dyrygent – znak już daje,  

koncert zaczynają. 

Z lewej strony pierwsze 

skrzypce, z prawej grają 

drugie. Rozbrzmiewają 

piękne dźwięki  

serenady długiej. 

Nagle wiatr przyfrunął!  

Już gra ze świerszczami. 

Żaby biją brawa żabimi 

łapkami. 

Wielka to przyjemność 

słuchać tej muzyki, 

przyznali to nawet 

śpiewacy – słowiki. 

Autor nieznany 

 

„Dziękuję Mamo! 

Dziękuję Tato!” – 

piosenka 
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bije, równo, 

równiuteńko,  

kocham cię mamusiu, 

kocham cię mateńko. – 

2x 

 

2. I znów dzień pogodny, 

złotą nitkę splata,  

wszystko znów radosne, 

pachną róże lata. 

 

Ref.: Puk, puk, serce 

bije, cicho, pomaleńku,  

kocham cię tatusiu, 

kocham tatuleńku. – 2x 

 

3.Bo te dni świąteczne, 

pełne są radości,  

niechaj będą zawsze, w 

kwiatach i miłości. 

 

Ref.: Puk, puk, serca 

biją, puk, puk jak 

tamtamy,  

mamusiu, tatusiu, bardzo 

was kochamy. – 2x   

 

skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

 

2.Dylu – dylu już grają, 

grube baki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym 

troszeczkę. 

 

3.A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiecie, że rodzina to 

największy skarb na 

świecie !!! 

 

"Pięć zmysłów”- 

piosenka 

 

Ref.: Pięć zmysłów mam 

i wszystkie znam /2x 

 

1.Oko widzi, patrzy w 

koło, czy jest smutno, 

czy wesoło. 

Pięć zmysłów mam i 

wszystkie znam /2x 

2. Ucho słucha, 

nasłuchuje 

Co usłyszy to notuje 

Ref.: Pięć zmysłów mam 

i wszystkie znam /2x 

3. Nos wywącha zapach 

Wszelki. I ten piękny i 

ten średni. 

Ref.: Pięć zmysłów mam 

i wszystkie znam /2x 

4.Język smaki 

podpowiada 

Pyszna każda jego rada. 

Ref.: Pięć zmysłów mam 

i wszystkie znam /2x 

5.Ręka dotknąć wszystko 

Musi,  czasem nawet się 

ubrudzi. 

Ref.: Pięć zmysłów mam 

i wszystkie znam /2x 

1.Uczyliście mnie 

chodzić, uczyliście mnie 

mówić. Jak się 

zachowywać 

Jak zwracać się do ludzi 

Ja mogę na Was liczyć 

Wiem że mi pomożecie 

Najlepszych mam 

rodziców 

Na całym wielkim 

świecie 

 

Ref.: Dziękuję mamo 

dziękuje tato,  

Za każdą zimę za każde 

lato .Dziękuje mamo 

dziękuje tato 

Za to że macie dla mnie 

czas. Bardzo kocham 

Was. Bardzo kocham 

Was 

 

2.A najpiękniejsze 

chwile są kiedy mnie 

tulicie. Dajecie mi 

buziaki 

Idziemy tak przez życie 

Co mogę dla Was zrobić 

Jak mogę się 

odwdzięczyć 

Jesteście w moim sercu 

Będziecie w mej pamięci 

 

Ref.: Dziękuję mamo … 

 

 
 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 
- Jasiu, znów spóźniłeś się na lekcję. 

- Na naukę nigdy nie jest za późno, proszę Pani.  

 

 
- Kto z was zrobił dobry uczynek – pyta pani katechetka. 

- Mnie udaly się  dwa.  

- Tak? A jakie, Jasiu? 

- W sobote pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. 

- A drugi? 

- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej.  

Opracowanie i skład komputerowy: Anna Maria Guziejko 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


