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W tym tygodniu, zapraszam Cię do lekcji, na której przypomnimy sobie trzy bardzo ważne 
dla Polaków symbole narodowe. Wszystko to związane jest z naszym dzisiejszym 

tematem lekcji. W miniony weekend 1-3 maja obchodziliśmy kilka świąt. 
Czy pamiętasz, jakie to były święta?  

1 maja obchodzimy Święto Pracy, 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

3 maja – rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja w 1791 roku. 

Podczas tych uroczystości państwowych często towarzyszy nam hymn Polski 
„Mazurek Dąbrowskiego”, na balkonach wywieszana jest flaga biało-czerwona. 
Na pewno pamiętasz, że w naszej szkole, w każdej klasie, nad tablicą wisi godło.  

A czy Ty, razem ze swoimi rodzicami, wywiesiliście naszą flagę 
przed domem lub na balkonie? 

Dzisiaj zapraszam Cię do nauczenia się przepięknej piosenki pt. ”Polska flaga”: 

Oto słowa: Autor tekstu: A. Niciewicz-Tarach   Kompozytor: M. Gromek, M. Jóźwiak 

POLSKA FLAGA 
Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 
Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 
Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 
Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna. 
To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 
To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 
Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 
Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 
Gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto! 

Uroczystość narodowa bez niej odbyć się nie może, 
wtedy zdobi polskie domy od Beskidów aż po morze. 
Choć zwiastuje ważnie daty, to nie kłamią kalendarze: 
Drugi maja to rocznica poświęcona polskiej fladze. 



A tu znajdziesz całą piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

 

W domu! 

Pamiętaj, że każda praca domowa jest przeze mnie oceniana. 

Wymień trzy symbole narodowe. 

 

Prześlij  odpowiedź na maila      sp17soswpt@gmail.com 
 

Bardzo proszę, w tytule maila wpisz MUZYKA,  IMIĘ I NAZWISKO oraz KLASA 4  

 

 

Życzę Ci dobrego i bardzo rozśpiewanego dnia!  
Ewa Szkólnik 
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