
 

 

 

 

 

Tęczowe wieści 

Wydanie specjalne - świąteczne 

11 listopada 2022 roku 
Redaguje Jolanta Łukasiewicz 

 

Szanowni Państwo! 

 Zapraszamy do przejrzenia naszej kolejnej „niepodległościowej” gazetki. Co-

raz głębiej wchodzimy w drugie stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Oj-

czyznę. I choć tkwi w nas jeszcze pamięć ponad stuletniej niewoli, prób pozbawie-

nia nas naszej tożsamości narodowej, to jest ona nieco inna niż kiedyś, nieco przy-

blakła od dobrobytu wolności, którą już się cieszymy ponad jeden wiek. Czasy się 

zmieniły, pojawiły się nowe sposoby komunikacji, zdobywania wiedzy, a także edu-

kacji. W tym numerze listopadowej gazetki skupimy się bardziej bezpośrednio na pa-

triotyzmie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czym on jest oraz podpowiedzieć, 

jak możemy go uczyć w  obecnych czasach. 

Miłej lektury! 

 



 

 

Nasz dom 

 

 Niewątpliwie każdemu z nas Ojczyzna kojarzy się z domem – miejscem, w któ-

rym czujemy się bezpiecznie, zamieszkałym przez naszych bliskich. Dlatego mottem 

przewodnim tegorocznego numeru listopadowej gazetki jest wiersz Wandy Chotom-

skiej „Twój dom”: 

 

Jest w każdym naszym słowie, 

a słowa są najprostsze - 

chleb, mama, dom gościnny, 

i Wisła, i Mazowsze. 

 

I jest w czerwieni maków, 

i w białych kwiatach wiśni, 

w piosenkach wszystkich ptaków 

i w każdej naszej myśli. 

 

W mazurku chopinowskim, 

i w czarnym węglu Śląska, 

i tu, gdzie serce mówi, 

że to jest właśnie Polska. 

 

 Przez lata niewoli Polacy nie mogli się jednak czuć swobodnie w swoim domu 

– nie dawano im ani praw mieszkańców, ani nawet gości. Nie stracili jednak swojej 

tożsamości narodowej, a odzyskanie niepodległości stało się bardzo ważnym wy-

darzeniem – zarówno w życiu i historii naszego kraju, jak i w ich osobistym życiu. Czy 

to oznacza, że od razu zaczęli świętować to wydarzenie? Jak to się odbywało – czy 

tak samo jak teraz? Jakie oblicza ma współczesny patriotyzm i jak go uczyć nasze 

dzieci? 

Zapraszam do dalszej lektury. 
mgr Jolanta Łukasiewicz 

 

 

 

Jak dawniej obchodzono Święto Niepodległości? 
 

 
11 listopada 1937 r., 19 lat po zrzuceniu przez Polskę jarzma zaborów, odbyły 

się pierwsze obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego. Ustano-

wiono je ustawą sejmową z dnia 23 kwietnia 1937 roku, podpisaną przez prezydenta 

Ignacego Mościckiego. 

Data upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach 

zaborów była sprawą dyskusyjną. W okresie międzywojennym toczono ostre spory 



 

 

o to, które z wydarzeń jesieni 1918 r. uznać należy za symboliczny moment odzyska-

nia przez Polskę niepodległości. W okresie międzywojennym, 11 listopada jako nieo-

ficjalna data przyjęto Święto Niepodległości. Uroczystość ta celebrowana była 

przede wszystkim przez wojskowych. 11 listopada to dzień, w którym Rada Regen-

cyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowódz-

two podległych jej wojsk polskich. Przyjmuje się ją jako zawieszenie broni kończącą 

I wojnę światową. 

 

Dzień 11 listopada w II RP uchodził za szczególny, odbywały się: 

-rewie wojskowe, 

-msze święte za ojczyznę, 

-uroczystości  na szczeblu państwowym.  

W Belwederze tego dnia organizowano ceremonie wręczania orderów Virtuti Militari 

za męstwo okazane w walce o wolną ojczyznę. Pierwsze obchody Święta Niepod-

ległości, 11 listopada 1919 r. odbywały się w trudnych warunkach – toczyły się walki 

o kształt granic odrodzonej Polski. Dnia 8 listopada 1926r. prezes Rady Ministrów Jó-

zef Piłsudski, ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy. 

"W dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie 8 rocznicę zrzucenia 

jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna 

pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego po-

kolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość 

tego pamiętnego dnia" - zapisano w dokumencie. 

Święto Niepodległości w okresie międzywojennym  
Źródło: https://muzhp.pl/pl/c/932/swieto-niepodleglosci-w-okresie-miedzywojennym 
 

https://muzhp.pl/pl/c/932/swieto-niepodleglosci-w-okresie-miedzywojennym


 

 

Z okazji 11listpada 1928 r. Plac Saski nazwano Placem Marszałka Józefa Piłsud-

skiego. Po 10 latach odzyskania przez Polskę niepodległości, w stolicy gmachy Pań-

stwowe udekorowano girlandami i flagami narodowymi oraz miał miejsce uroczysty 

pochód żołnierzy odtwarzających historyczne oddziały walczące o wolność Polski. 

Od 1932 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uznało 11 listo-

pada za dzień wolny od nauki. W Święto Niepodległości 1934 r. ostatni raz defiladę 

wojskową na Polu Mokotowskim odebrał schorowany marszałek Piłsudski. Dopiero 

dwa lata po jego śmierci, w 1937 r., Sejm RP ustanowił państwowe obchody Święta 

Niepodległości. Ustawa z 23 kwietnia tego roku głosiła, że „Dzień 11 listopada, jako 

rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako 

dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego 

Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodle-

głości". 

Podczas obchodów święta w 1937 r. - oprócz uroczystej parady - w stolicy 

zorganizowano m.in. zbiórkę funduszy na dozbrojenie armii, a w Parku Wolskim od-

słonięto pomnik bohatera powstania listopadowego gen. Józefa Sowińskiego. 

Oficjalnie przed wybuchem II wojny światowej obchody Święta Niepodległości od-

były się jeszcze tylko raz – w 20 rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności pań-

stwowej. 

 Obchody Święta Niepodległości w Warszawie - oddziały piechoty defilujące przed trybuną 

honorową. 11.11.1937.  
Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-1937-r-odbyly-sie-pierwsze-panstwowe-ob-

chody-swieta-niepodleglosci  

 

W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości 

było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły 

dzień 22 lipca, rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN.  



 

 

Święto Niepodległości w okresie PRL-u, zostało zakazane. Próby kultywowania 

obchodów groziły surowymi represjami ze strony władz. W latach 70-tych przed Gro-

bem Nieznanego Żołnierza odbywały się patriotyczne manifestacje, które władze 

uznawały za nielegalne zgromadzenia. 

Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą sejmową w 1989 

roku. Obecnie jest dniem wolnym od pracy, uroczyście świętowanym w całym kraju. 

Uroczystości obchodzone są przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. J. Piłsud-

skiego w Warszawie.  

 
Literatura:  

https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-1937-r-odbyly-sie-pierwsze-panstwowe obchody-swieta-

niepodleglosci 
Opracowała: mgr Paulina Kwiatkowska 

 

 

 

Kilka słów na temat patriotyzmu 

 

Tradycyjna definicja patriotyzmu, znana jeszcze z czasów, kiedy Polska nie po-

siadała niezależnej państwowości, mówi, że patriotyzm to postawa szacunku, umi-

łowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna goto-

wość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów 

ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w 

razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. 

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury 

czy języka. Jest on oparty na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz 

solidarności z własnym narodem i społecznością. 

Cechy patriotyczne 

Cechą patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz szacunek dla 

swoich przodków. Może być ono realizowane poprzez kultywowanie tradycji i ob-

rzędów, obchodzenie świąt i rocznic, oddawanie czci bohaterom narodowym oraz 

sławnym osobistościom zasłużonym dla kraju, a także kultywowanie pamięci o nich.  

Patriotyzm oznacza także postawę prospołeczną, przejawiającą się również 

w pozytywnym działaniu na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej w różnego 

rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, politycznym, gospodarczym 

i społecznym; uczestnictwo w wyborach, świadomą postawą obywatelską, 

ochroną własnego dziedzictwa kulturowego. 

W pewnych sytuacjach, takich jak utrata niepodległości czy narzucenie da-

nej społeczności rządów o charakterze tyrańskim, działania na szkodę represyjnego 

aparatu państwowego mogą być uznawane jako patriotyczne, jeżeli służą one bu-

dowaniu ojczyzny (nieposłuszeństwo obywatelskie).  

https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-1937-r-odbyly-sie-pierwsze-panstwowe%20obchody-swieta-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-1937-r-odbyly-sie-pierwsze-panstwowe%20obchody-swieta-niepodleglosci


 

 

W czasie wojny postawa patriotyczna wiąże się z obowiązkiem obrony teryto-

rium własnego kraju przed atakującym wrogiem. W okresie okupacji kraju może to 

być sabotaż, działania dywersyjne zmierzające do obalenia niesprawiedliwych i re-

presyjnych rządów oraz konspiracja i partyzantka. 

Patriotyzm to stawianie dobra kraju i swojej społeczności ponad własny inte-

res. Wymaga on osobistego poświęcenia i podporządkowania interesom społecz-

ności, co może się niekiedy wiązać z rezygnacją z korzyści prywatnych, a nawet 

z poniesieniem straty. Wynika z poczucia więzi społecznej i emocjonalnej z naro-

dem, kulturą, tradycją oraz przodkami. Opiera się na poczuciu lojalności wobec 

społeczności, w której się żyje. Wiąże się także z poszanowaniem innych narodów i 

ich kultury. 

 

Gdzie przebiega granica między patriotyzmem a nacjonalizmem? 

Gdy poruszamy temat patriotyzmu, to chcemy rozmawiać nie tylko o naszym 

patriotyzmie, ale potrafimy też docenić patriotyzm innych państw. W przypadku na-

cjonalizmu mam wrażenie, że na taki dialog nie ma już miejsca. Jeśli to zobrazować, 

to patriotyzm jest domem, w którym dba się o wnętrze i obejście, ale przez okno 

widać resztę świata, podczas gdy nacjonalizm ma zasłonięte szczelnie rolety, przez 

które nie widać nic. 

 

Jaki jest współczesny, polski patriotyzm, a jaki powinien być? 

Współczesny, polski patriotyzm ma bardzo wiele twarzy. Ten, o którym mówi 

się najwięcej, jest bezpośrednio związany z wydarzeniami historycznymi. I bardzo do-

brze. Historia jest ważna również dla mnie. Lepiej by było jednak, aby był on bardziej 

wielowymiarowy. Nie usprawiedliwia bowiem ignorancji, agresji, nieobyczajnych za-

chowań. 

Patriotą jest osoba, która owszem, dba o ważne rocznice historyczne, ale jednocze-

śnie: pomaga starszej pani w zrobieniu zakupów, płaci uczciwie podatki, troszczy się 

o swoich pracowników, odnosi się do innych kulturalne w komunikacji miejskiej czy 

sprząta po swoim psie. 

 

Jak być patriotą na poziomie lokalnym, a jak na poziomie globalnym? 

Coraz więcej zjawisk zachodzących w naszych społecznościach lokalnych 

przekracza granice państw. Przykładem są zagrożenia ekologiczne, ale też konflikty 

w różnych częściach świata. Czy jako patriota, ale przede wszystkim człowiek, mogę 

spokojnie patrzeć na tragedię dotykającą moje siostry i braci na Ukrainie i Syrii? Nie. 

Czy jako członek społeczności lokalnej mogę ulżyć im w cierpieniu? Tak. Prawdziwy 

patriota jest gotowy do poświęceń na rzecz swojego państwa, ale też pomocy (np. 

w postaci akcji charytatywnych) wszystkim potrzebującym. 

 



 

 

Przepis na patriotyzm 

A czy jest gotowa recepta na to, jak uczyć patriotyzmu, szczególnie w czasie 

obchodów stulecia niepodległości? Historie wojenne z opowieści pradziadka, film 

o powstaniu warszawskim, zdjęcia z rodzinnego albumu, kartka pocztowa z nie-

mieckim znaczkiem, wspomnienie strajków z lat 80., mecz piłki nożnej lub inne wy-

darzenie sportowe z polskim hymnem w tle… To są okazje, które mogą uczyć nas 

mądrego, nowoczesnego patriotyzmu 

 

Rozróżnia się kilka typów patriotyzmu: 

patriotyzm narodowy – miłość do kraju ojczystego oraz narodu znajdującego się 

w obrębie państwa. 

patriotyzm regionalny – przywiązanie do regionu, krainy etnograficznej, dzielnicy 

kraju, z której się pochodzi lub w której się mieszka. 

patriotyzm lokalny – miłość do stron rodzinnych, miejsca urodzenia i wychowania 

oraz do miejsca zamieszkania. 

patriotyzm gospodarczy – przywiązanie do towarów wyprodukowanych w kraju 

oczystym lub sprzedawanych przez markę z ojczystego kraju. 

Opracowała mgr Aleksandra Mazur  

 

 

Jak współcześnie uczyć dziecko patriotyzmu? 

 

 Patriotyzm czyli miłość i szacunek do ojczyzny powinien być kształtowany 

w dzieciach od najmłodszych lat. Powszechnie panuje przekonanie, że patriotyzmu 

powinno uczyć przedszkole czy szkoła. Nic bardziej mylnego. Za kształtowanie po-

stawy patriotycznej wśród dzieci odpowiedzialni są rodzice, rodzina. Natomiast pla-

cówka oświatowa ma ich w tym wspierać. To rodzina stanowi pierwsze źródło do-

świadczeń dla dzieci. Dlatego warto wykorzystać to i dawać dziecku dobry przy-

kład. Zatem w jaki sposób należy kształtować postawę patriotyczną? 

1) Wspólne wieszanie flagi narodowej, zabranie dziecka na wybory. Nie ma nic 

prostszego,  a zarazem cennego jak dawanie dziecku przykładu własną postawą. 

Tworzy to również sytuację do zadawania pytań przez dziecko, prowadzenia roz-

mów wzbogacających wiedzę. 



 

 

2) Poznawanie i rozwijanie języka ojczystego poprzez czytanie wierszy, legend czy 

piosenek o tematyce patriotycznej. „Katechizm Polskiego dziecka" Władysława 

Bełzy,  „Twój dom” Wandy Chotomskiej, „Polska” Ryszarda Przymusa czy „Barwy oj-

czyste” Czesława Janczarskigo, to wiersze znane od kilku pokoleń. Z kolei czytanie 

np. warszawskich legend połączone ze spacerem po Starówce w celu znalezienia 

Bazyliszka, Syrenki Warszawskiej czy Złotej Kaczki może być wspaniałą zabawą. 

3) Poznawanie symboli narodowych - flagi, godła i hymnu. Dzieci powinny znać zna-

czenie barw, które tworzą naszą flagę narodową. Powinny wiedzieć w jakich oko-

licznościach wywieszamy flagę. Aby przybliżyć dzieciom temat symboli narodo-

wych, można wykorzystać zajęcia plastyczne. Bo przecież flagą mogą być nasze 

dłonie, pomalowane na biało i czerwono i odciśnięte na kartce. Orzeł Biały może 

być wycinany i przyklejany na flagę. Może fruwać po kartkach książek z legendami 

albo po mapie Polski. A „Mazurka Dąbrowskiego” warto uczyć od małego, najlepiej 

podczas świąt lub rozgrywek reprezentacji Polski. 

 

4) Zabieraj dzieci na wydarzenia sportowe. 

Gdzie najlepiej poczuć wspólnotę z innymi ludźmi i własną Ojczyzną? Zdecy-

dowanie podczas rozgrywek sportowych, kiedy gra reprezentacja narodowa. At-

mosfera stadionu czy hali sportowej to niesamowite przeżycie, a odśpiewany wspól-

nie hymn to doznanie, którego nie da się z niczym porównać. Przy okazji meczów, 

warto też zwrócić uwagę na eksponowane symbole narodowe w ubiorze czy też 

malowane na twarzy.  

5) Uczestniczenie z dzieckiem w świętach narodowych- udział w marszach czy wie-

cach na Święto Niepodległości, celebracja świąt państwowych tj. Dzień flagi – 

2 maja, Konstytucji 3 Maja czy religijnych np.  Wszystkich Świętych – 1 listopada, czy 

Boże Narodzenie. Warto zaopatrzyć  się w chorągiewki, flagi,  kwiaty – symbole, 

które będą manifestowały przynależność do Ojczyzny. Warto również odwiedzać 

z dzieckiem miejsca pamięci, groby, pomniki wielkich Polaków czy miejsca upamięt-

niania ważnych wydarzeń . 

 

6) Udział w lekcjach "żywej historii" czy lekcji organizowanych w muzeach najlepiej 

z przewodnikiem, który umie zaciekawić dzieci. Wiedza przekazywana przez obca 



 

 

osobę wraz z możliwością eksplorowania ciekawych wnętrz czy eksponatów, zde-

cydowanie lepiej zapada w pamięci niż suche fakty. 

 

7) Podróżowanie po Polsce - jest wspaniałym sposobem na poznanie swojej Ojczy-

zny. Nie tylko wycieczki krajoznawcze, ale również oglądanie i czytanie przewodni-

ków, atlasów, map. Wspólne rozwiązywanie zagadek, quizów  może być bardzo 

dobrym źródłem wiedzy  o kraju.  

 

Opracowała Edyta Kowalczyk 

Źródło: 

https://dziecko.trojmiasto.pl/Jak-wspolczesnie-uczyc-dzieci-patriotyzmu-n139565.html 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,8043515.html 

https://dziecko.trojmiasto.pl/Jak-wspolczesnie-uczyc-dzieci-patriotyzmu-n139565.html 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,8043515.html 

 

 

 

Patriotyzm od kuchni 

 

Patriotyzm możemy przejawiać na wiele sposobów – obchodząc święta i rocz-

nice, oddając cześć bohaterom narodowym lub kultywując tradycje. Postawę tę 

możemy również przejawiać w kuchni. W jaki sposób? Otóż kuchnia patriotyczna 

jest związana przede wszystkim z tym, co regionalne i lokalne. Możemy wykorzysty-

wać w kuchni polskie produkty oraz praktykować tradycyjne polskie przepisy. Można 

również zawrzeć element kolorystyczny. Biało – czerwone barwy na talerzu z pew-

nością oddadzą ducha przynależności narodowej. 

Zbliżające się święto 11 listopada to dobry czas na to, aby wypróbować naj-

lepsze polskie dania. Ale zastanówmy się, jakie smaki kojarzą nam się z pojęciem 

„polskie dania”? Słone? W postaci różnego rodzaju mięs? Kwaśne? jak w przypadku 

wszelkich kiszonek? A może słodkie? jak te, płynące z jedzenia pysznych ciast? 

Wszystkie te smaki są bez wątpienia charakterystyczne dla naszej tradycyjnej kuchni. 

Nasze kubki smakowe z pewnością zaczęły pracować na myśl o smakach polskiej 

kuchni… Spójrzmy zatem na poniższe propozycje dotyczące listopadowego świą-

tecznego stołu. 

 



 

 

1. Na przystawkę pajda chleba ze smalcem… 

…2 kg surowego boczku bez skóry, przemielo-

nego przez maszynkę do mięsa, wytopiony na 

średnim ogniu do uzyskania złotych skwarków, 

przyprawiony solą i pieprzem. Po ostudzeniu 

posmarujmy nim kromkę prawdziwego chleba 

i podajmy z ogórkiem kiszonym – czy istnieje 

lepszy sposób na rozpoczęcie polskiej bie-

siady? 

 

2. Na pierwsze danie…rosół! 

Gotowany najlepiej na mięsnym wywarze, z 

opaloną cebulką, doprawiony według uzna-

nia* podany z domowym makaronem raj dla 

podniebienia!  

*polecamy dodanie lubczyku, który nada na-

szej zupie świeżości. 

 

 

3. Zamiast schabowego, może gołąbki? 

1 kg mięsa mielonego (opcjonalnie z dodat-

kiem ryżu), doprawione wg uznania, jajko, 2 

cebulki, majeranek.. Wszystko wymieszane i 

zawinięte w liście kapusty, ugotowane i po-

lane pysznym sosem pomidorowym. Gołąbki 

w towarzystwie ziemniaczków to zdecydo-

wana uczta dla zmysłów! 

 

 

4. A na deser…świętomarcińskie rogale!  

Lub coś w barwach narodowych – Patrio-

tyczny tort ☺ 

Krem do tortu przygotowujemy ubijając se-

rek mascarpone (500g) ze śmietanką kre-

mówką (300g) i trzema łyżkami cukru pudru.  

Przekładamy nim biszkopt, a wierzch dekoru-

jemy truskawkami ☺  

Mmm, pycha! 

 

Drodzy Rodzice! Wspólne gotowanie to nie tylko świetny sposób na spędzanie 

czasu z dziećmi. Dzięki takiej ilości bodźców sensorycznych jak np. wąchanie 

składników, próbowanie dań czy ugniatanie ciasta pobudzamy ich zmysły ☺ 

 

Opracowała mgr Paulina Łochowska 



 

 

 

Źródła: 

https://smaker.pl/informacje-patriotyzm-na-talerzu-polskie-dania-z-ktorych-powinnismy-byc-

dumni,1902875,a,.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm 

https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/1757018,Starcie-ze-smakiem-jedzenie-moze-byc-patrio-

tyczne 

 

 

 

Uczymy patriotyzmu – propozycje zabaw z dzieckiem 

 

Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy, który można wykorzystać do 

wspólnych ćwiczeń razem z dzieckiem. 

1. Na początek coś łatwego – zadanie z szeregowaniem. Karty pracy można 

wykorzystać na dwa sposoby, sami wymyślamy polecenie. Możemy zapropo-

nować dziecku szeregowanie od najmniejszego do największego elementu, 

ale także od największego do najmniejszego. 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/uszereguj/patriotyczne-szeregowanie-10-

kart-pracy/ 

2. Czas na ćwiczenie dla najmłodszych. Zadaniem dziecka jest dopasowanie 

obrazka do cienia. 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/dopasuj_cienie/patriotyczne/ 

3. Domino – zabawa już trochę zapomniana. Szukamy pary do obrazka i ukła-

damy w rzędzie. Polecam w ustawieniach zmienić, aby wydruk był np. sześć 

stron na jednej stronie. 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/domino/patriotyczne/ 

4. Bystre oko – zadaniem dziecka jest odnalezienie takich samych obrazków na 

kartce, a następnie policzenie konkretnych elementów. Karty są o różnym po-

ziomie trudności. Dziecko, które potrafi pisać cyfry, może zapisać odpowied-

nią liczbę, dziecko młodsze może zapisać liczbę za pomocą odpowiedniej 

liczby kropek.  

https://eduzabawy.com/karty_pracy/bystre-oczko/patriotyczne/ 

5. Patriotyczne kolorowanki 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/mali-patrioci/ 

https://smaker.pl/informacje-patriotyzm-na-talerzu-polskie-dania-z-ktorych-powinnismy-byc-dumni,1902875,a,.html
https://smaker.pl/informacje-patriotyzm-na-talerzu-polskie-dania-z-ktorych-powinnismy-byc-dumni,1902875,a,.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm
https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/1757018,Starcie-ze-smakiem-jedzenie-moze-byc-patriotyczne
https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/1757018,Starcie-ze-smakiem-jedzenie-moze-byc-patriotyczne
https://eduzabawy.com/karty_pracy/uszereguj/patriotyczne-szeregowanie-10-kart-pracy/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/uszereguj/patriotyczne-szeregowanie-10-kart-pracy/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/dopasuj_cienie/patriotyczne/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/domino/patriotyczne/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/bystre-oczko/patriotyczne/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/mali-patrioci/


 

 

https://www.swiatkolorowanek.pl/edukacja/kolorowanki-symbole-narodowe/ 

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/kolorowanki-xxl/dzieci-z-fla-

gami/ 

6. Wyklejanie flagi RP. Drukujemy kontur flagi, zadaniem dziecka jest wyklejenie 

odpowiednim kolorem konkretnego prostokąta. Wyklejać można z użyciem 

plasteliny, czerwonego papieru, bibuły, można użyć farb do malowania – to 

co mamy w domu, to wyjmujemy z szafek.  

https://drukowanka.pl/kolorowanka/flaga-polski/ 

7. Sklejanie obrazu. Możemy wykorzystać obraz W. Kossaka Józef Piłsudski na 

Kasztance do wykonania zadania. Rozcinamy obraz, bądź rysujemy linie 

i dziecko samo wycina wzdłuż linii. Następnie składamy elementy w jeden ob-

raz.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski_na_Kasztance 

 

 

Opracowała Weronika Lesiak 
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