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Drogie Dzieci,
przed nami niezwykle ważne majowe dni. Nauczyciele świetlicy zapraszają do zapoznania się
z materiałami, gdzie znajdziecie wiele informacji na temat Naszej Ojczyzny. Duża dawka
niezbędnej dla każdego Polaka wiedzy została przedstawiona w interesujący sposób, a zawarte
w pierwszej części informacje pomogą w rozwiązaniu zadań i łamigłówek. Każdy znajdzie coś
dla siebie. W propozycjach na spędzanie wolnego czasu znajdziecie pomysł na ciekawą zabawę
ruchową oraz przepis na bardzo „patriotyczny” deser.
1. Warto wiedzieć.
Na wstępie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ważnych świąt,
które mają miejsce już w tym tygodniu.
W tym tygodniu obchodzimy trzy ważne święta:
-1 Maja
-Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
-Święto Konstytucji 3 Maja
-Międzynarodowy Dzień Strażaka
1 Maja jest to Święto Pracy- Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W Polsce
obchodzone jest od 1950 roku a na świecie od 1890 roku.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20
lutego2004 roku. Obchodzimy je 2 maja. Dzień ten ma swoje uzasadnienie historyczne.
W tym właśnie dniu w 1945 roku polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili
biało- czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie przyczyniając się do
zakończenia II wojny światowej. Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność
państwową. Nasza flaga oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku po
uzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Święto Narodowe Trzeciego Maja to święto państwowe, które obchodzimy na pamiątkę
uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie
ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Święto to zostało ustanowione w 1919 roku
gdy Polska odzyskała niepodległość.
Międzynarodowy Dzień Strażaka – międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4
maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce od 2003
roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskie
Z okazji tych świąt organizowane są [oprócz tego roku] uroczyste parady, marsze,
pochody, zawody sportowe i różne pikniki rodzinne.

2. Polskie symbole narodowe.
Warto również wspomnieć o niezwykle ważnych polskich symbolach narodowych.
Polecamy film zamieszony w linku poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

3. Międzynarodowy Dzień Strażaka - 4 maja.
W formie obrazkowej przypominamy najważniejsze informacje na temat Dnia Strażaka.

4. Wiedza dla każdego.
W tej części przygotowaliśmy dla Was karty zawierające wiedzę, którą każdy Polak
powinien mieć. Poniżej znajdują się karty, które możesz wydrukować i wyciąć.
Powstaną tzw. fiszki, które możesz przeglądać w każdej wolnej chwili, a cenna wiedza
na pewno zostanie w Twojej pamięci.

5. Kotylion z papieru.
Potrzebne materiały:
-kartka w kolorze białym i czerwonym
-kartka z bloku technicznego
-klej
-nożyczki
-taśma dwustronna
Wykonanie:
1. Z białego papieru wycinamy 12 pasków o wymiarach ok. 1 cm x 5 cm oraz jeden
pasek o wymiarach 1 cm x 8 cm.
2. Z czerwonego papieru wycinamy 12 pasków o wymiarach ok. 1,2 cm x 7 cm
i jeden pasek o wymiarach 1 cm x 8 cm (lub taki sam jak jeden biały pasek).
3. Z bloku technicznego wycinamy dwa koła o średnicy ok. 3,5 cm
4. Jeden koniec wyciętych z papieru pasków smarujemy klejem i łączymy
z drugim końcem, ale nie składamy (tak aby powstała łezka.
5. Do jednego z wyciętych z papieru kół przyklejamy najpierw białe paski, tak aby
wystawały na około 1,5 cm poza koło. Doklejamy do nich czerwone paski w taki
sposób, aby znalazły się one pomiędzy białymi i wystawały na około 2,5 cm poza
koło.
6. Smarujemy klejem drugie koło i przyklejamy na czerwone paski.
7. Na końcu białego i czerwonego paska wycinamy mały trójkąt. Drugi koniec
smarujemy klejem i przyklejamy paski z tyłu kotylionu. Pamiętajmy, żeby po
odwróceniu biały pasek znajdował się po lewej stronie.
8. Z taśmy dwustronnej odcinamy mały prostokąt i przyklejamy z tyłu kotylionu –
posłuży on do przymocowania go na ubraniu. Taki kotylion będzie się pięknie
prezentował na uroczystościach.
6. Bukiet biało-czerwonych tulipanów.
Potrzebne materiały:
- kolorowy papier: biały czerwony, zielony
- kartka A4 jako tło
- klej
- nożyczki
Wykonanie:
Narysuj wzór kwiatów na białym
oraz czerwonym papierze. Na zielonej
kartce narysuj szablon łodygi oraz liści.
Wytnij kształty. Z wyciętych elementów
ułóż bukiet oraz przyklej go na kartkę
zgodnie z przedstawionym wzorem.
Powodzenia !

7. Orzeł z kółek
Potrzebne materiały:
- papier w kolorze białym, czerwonym i żółtym
- klej
-nożyczki
- czarny flamaster
Wykonanie:
Na białym papierze narysuj oraz wytnij koła
o różniej wielkości zgodnie z załączonym wzorem.
Z żółtej kartki wytnij koła, z których stworzysz
koronę, dziób oraz pazury. Wycięte elementy złóż
w pół i przyklej według wzoru na czerwoną kartkę.
W ten sposób powstanie nasze, polskie godło.

8. Patriotyczna wykreślanka.
Spośród zbioru liter wykreśl wypisane po prawej stronie pojęcia związane z Naszą
Ojczyzną.

9. Krzyżówka o Polsce.
Spróbuj rozwiązać krzyżówkę o naszym kraju i odgadnij hasło.

10. Mapa Polski.
Narysuj po śladzie kontur Polski. Odszukaj ukryte w zbiorze liter nazwy miast i wpisz
je w odpowiednie miejsca na mapie.

11. Mapa Polski do kolorowania.
Pokoloruj zgodnie z wzorem podpisane krainy geograficzne.

12. Krzyżówka – Nasza Ojczyzna.
Spróbuj rozwiązać krzyżówkę o naszym kraju i odgadnij hasło.

13. Patriotyczna krzyżówka.
Sprawdź swoją wiedzę na temat naszej ojczyzny. Jeśli będziesz miał trudności poproś o
pomoc starszego brata, siostrę rodziców lub dziadków – wspólnie na pewno uda się
znaleźć rozwiązanie.

14. Godło Polski.
Pokoloruj Godło Polski zgodnie z instrukcją.

15. Kwitnąca Polska.
Użyj całej palety barw, wypełnij wzory kwiatów i nadaj mapie Polski cudownych,
wiosennych kolorów.

16. Kostki aktywności.

Jak używać kostek?
Oczywiście trzeba nimi
rzucić. Pierwsza z nich
wskaże nam zadanie, a
druga czas wykonania.
Razem z całą rodziną
możecie bawić się na
sportowo. A zabawa nie
kończy się zazwyczaj na
jednym rzucie.

Zachęcamy do zabawy i ćwiczeń w domu. Kostki
aktywności to dobrze Wam znane figury sześcienne,
ale zamiast kropek na bokach mają zadania do
wykonania. Poniżej przedstawiamy gotowe do
wydrukowania kostki. Wystarczy je wyciąć, pozaginać
i skleić w odpowiednich miejscach.

17.Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej

BIAŁO-CZERWONY DESER
ŚMIETANKOWO-TRUSKAWKOWY
Składniki:
•500 g truskawek świeżych lub mrożonych
•250 ml śmietanki 30 % lub 36 %
•250 ml mascarpone
•1-2 łyżki cukru pudru

Wykonanie:
•Mrożone truskawki lekko rozmrażamy, świeże myjemy i blendujemy.
Jeśli są mało słodkie dodajemy łyżkę cukru pudru.
•Schłodzoną śmietankę i mascarpone przekładamy do miski dodajemy
cukier puder i miksujemy na gęsty krem.
•Na dno szklanek przekładamy mus z truskawek, a na wierzch krem z
mascarpone i śmietanki, dobrze użyć do nakładania kremu rękawa
cukierniczego wtedy krem łatwiej przełożyć do szklanek.

Jeśli masz swój pomysł na podobną przekąskę, znasz przepis na pyszne ciasteczka albo pomagasz mamie
gotować obiad – spisz składniki, sposób przygotowania, zrób zdjęcia i stwórz autorską kartkę do
Świetlicowej Książki Kucharskiej, którą wspólnie złożymy w całość po powrocie do szkoły.

