
Tematyka cykliczna „Polska - moja Ojczyzna” 

30.04 (czwartek) „Święto flagi” 

 

 

1. Święto flagi 

 
 

Kochani! Właśnie to święto będziemy obchodzić 2 maja ( w sobotę). 

Święto flagi jest młodym świętem - ustanowiono je w 2004 roku. 

Data święta flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne. 

Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji 

Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w 

Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze 

przyczynili się do zakończenia II wojny światowej. 

Drugi powód to taki, że w czasach PRL 2- go maja, a więc po Święcie Pracy, 

obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były 

one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta 

Konstytucji 3 Maja.  

Polacy uznali zatem, że właśnie 2 maja będzie odpowiednim dniem, żeby czcić 

polską flagę. 

Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzą między innymi takie kraje jak: 

Stany Zjednoczone, Meksyk, Argentyna, Finlandia, Litwa, Ukraina. 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma bardzo duże znaczenie. Wskazuje on 

na szacunek dla symbolu Polski. Zwyczaj mówi, że tego dnia obywatele naszego 

kraju powinni wywiesić flagę RP, np. przy domu czy na balkonie. 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=3+Maja
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=3+Maja
https://www.o2.pl/artykul/nowe-barwy-polskiej-flagi-z-dotychczasowymi-jest-problem-6365559790716545a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polacy w tym dniu  chętnie biorą urlopy, organizują spotkania z rodziną.  

Często też wyjeżdżają na majówkę, uczestniczą w licznych maratonach, 

imprezach kulturalnych. 



Niestety, w tym roku ze względu na zagrożenie epidemią, nie będzie można tak 

tradycyjnie świętować.  

Jednak flagę należy wywiesić! 

Tutaj moja prośba do wszystkich Was! 

Zróbcie sobie zdjęcie z flagą, tą zrobioną przez Was, albo tą wywieszoną na 

balkonie lub budynku i prześlijcie do zamieszczenia w naszej galerii. 

 

2. Symbolika fagi Polski 

 

Historia polskiej flagi sięga początków X wieku, kiedy to polscy książęta 

używali chorągwi. 

Chorągiew, jako flaga narodowa pojawiła się na przełomie XIII i XIV wieku. 

Była ona czerwona z białym orłem umieszczonym nieco bardziej w lewo niż 

pośrodku. 

Za symbol państwowy flaga biało-czerwona została uznana dopiero po I wojnie 

światowej, w 1919 roku. 

Biel na fladze to symbol czystości, lojalności, pokory i szlachetności. Czerwień 

oznacza miłość, dzielność i poświęcenie. 

 

 

 

 

 

 

  

Tak wcześniej prezentowały się chorągwie Polski. 



Posłuchajcie wiersza o naszej fladze. 

 

Powiewa flaga” 

(Czesław Janczarski) 

 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień – to miłość, biel – serca czyste 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

 

3. Litera „F, f”  

 

Na pewno zdążyliście zauważyć, że dzisiaj bardzo często przewija nam się 

słowo flaga. 

                               f – l – a – g - a 

 

Dokonajcie zatem jego analizy. 

Podzielcie słowo na sylaby, następnie na głoski. 

Policzcie, z ilu sylab i głosek się składa. Wymieńcie samogłoski i spółgłoski. 

Popatrzcie na obrazek i głośno wymieńcie, jakie inne słowa zaczynają się na 

głoskę „ F”. 



 

 

Wyszukajcie po 3 słowa z głoską „f” w środku i jak się uda na końcu słowa. 

 

 

 

 

 

 



4. Praca w kartach pracy 

Otwórzcie karty pracy na stronie od 58- 61. 

Dokonajcie analizy przykładowych wyrazów w kartach pracy i wykonajcie 

kolejno zadania wg poleceń. 

Podczas przystąpienia do pisania litery „F, f” poćwiczcie najpierw rękę rysując 

po śladzie wg kolejności, jak pokazują cyfry. 

 

Dzieci młodsze mogą spróbować narysować kilka przedmiotów, których nazwy 

rozpoczynają się na głoskę „ f „ 

 

Kochani! 

Życzę wszystkim radosnego weekendu i miłego świętowania w gronie 

najbliższych.  

Pamiętajcie o przesyłaniu zdjęć z flagą! 

Pozdrawiam 

P. Ala 

 



 


