
 

Narodowe Święto Niepodległości - nauka przez zabawę 

 

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 

listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach 

zaborów.                                                                                                                                                    

Co to jest konstytucja? Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego 

Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? Kim byli Lech, Czech i Rus? Na te i inne 

pytania znajdziesz odpowiedź, wykonując zaproponowane zadania. 

1.Konstytucja – dlaczego jest tak ważna dla każdego z nas? 

 https://www.youtube.com/watch?v=iaQxsbMYKFo&t=1s 

2.Konstytucja w Polsce – jak powstała? 

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

3.Obejrzyj wirtualny spacer po Sejmie. 

 https://vr.sejm.gov.pl/  kliknij na okienko z napisem 360. 

4.Obejrzyj legendę o “Lechu, Czechu i Rusie ” i odpowiedz na pytania: 

 Dlaczego Lech, Czech i Rus wyruszyli na poszukiwania nowych ziem? 

 Czy podróż w jaką  wyruszyli Lech, Czech i Rus była bezpieczna? 

 Który z braci jako pierwszy znalazł odpowiednie miejsce? 

 Jakie  miejsce do powstania osady wybrał Czech? 

 Jakiego ptaka zobaczyli poddani Lecha? 

 Co to takiego Gniezno? 

 Jak wygląda ptak znajdujący się na godle Polski? 

https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM 

5. Obejrzyj film animowany pt. ”Polak Mały” – film o polskich symbolach narodowych,  

a następnie odpowiedz na pytania: 

 W jakim państwie mieszkamy? 

 Jakie symbole narodowe znamy? 

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


 Kiedy obchodzimy Dzień Flagi? 

 Jakie barwy ma flaga Polski? 

 Jak wygląda godło Polski? 

 Kto napisał słowa polskiego hymnu? 

 Jaki tytuł nosi nasz hymn? 

IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 

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

6. Ułóż puzzle z symbolami narodowymi. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06a2602b2197 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23cfe01b5e53&pieces=24 

7. Sprawdź  swoją  wiedzę  o Polsce i odpowiedz (Tak lub NIE ) 

1.Kraj, w którym mieszkamy to Polska. 

2. W Polsce rządzi obecnie król Wacław II. 

3. Pomnik Syrenki znajduje się w Warszawie. 

4. Polska flaga jest w kolorach niebieskim i żółtym. 

5. Warszawa jest stolicą Polski. 

6. Polska leży nad Morzem Czarnym. 

7. Smocza jama znajduje się w Lublinie. 

8. Mieszkańcy Polski to Rosjanie. 

9. Godło naszego kraju to smok wawelski. 

10. Nasz język to język angielski. 

11. Fryderyk Chopin był wielkim polskim kompozytorem. 

12. Nasze godło to biały orzeł na czerwonym tle. 

13. Adam Małysz jest wielkim polskim sportowcem. 

14. Kraków był dawniej stolicą Polski. 

15. Wisła jest największą polską rzeką. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23cfe01b5e53&pieces=24


16. Biel i czerwień to kolory polskiej flagi. 

17. W polskich lasach żyje bardzo dużo słoni. 

18. Polska jest krajem położonym w Afryce. 

19. Polonez jest polskim tańcem narodowym. 

20. Miasto, w którym mieszkamy jest stolicą Polski. 

(Odpowiedzi TAK- 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,  pozostałe – NIE ) 


