
ŚWIETLICA PAMIĘTA O ŚWIĘTACH MAJOWYCH 

Drodzy Uczniowie, 

w maju obchodzimy dwie bardzo ważne rocznice; jedna z nich jest świętem międzynarodowym, druga 

natomiast naszym świętem narodowym. Pamiętacie, o jakie daty chodzi?  

Na pewno tak, ale gdyby ktoś zapomniał, to przypominam: 

1 maja obchodzimy Święto Pracy, jego pełna nazwa to: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 

popularnie zwany 1 Maja.  

Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja dla upamiętnienia 

wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, podczas strajku będącego 

częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. W Polsce Święto Pracy 

jest świętem państwowym od 1950. 

 

3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. 

 

2 maja natomiast, to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy 

ustawy z 20 lutego 2004. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.  

 

Naszym świetlicowym zwyczajem było robienie kotylionów, które potem dumnie nosiliście przypięte na 

sercu. 

Taki kotyliony możecie wykonać również w domu i obdarować nimi wszystkich domowników, a następnie 

zrobić rodzinne zdjęcie z kotylionami i przesłać je na mobiDziennik. 

Jak go zrobić pokazuje filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk
https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA


Zachęcamy Was również do rozwiązania poniższej krzyżówki.  

 

Ciekawe, czy uda Wam się odgadnąć hasło? Pochwalcie się wysyłając wiadomość na mobiDziennik. 

I jeszcze mała powtórka najistotniejszych informacji: 

 



Trudne zadanie? Myślę, że nie. Prześlijcie odpowiedzi na mobiDziennik. 

 

DLA PIERWSZYCH 10 OSÓB, KTÓRE PRZEŚLĄ POPRAWNE ODPOWIEDZI  DO 

WSZYSTKICH ZADAŃ ORAZ ZDJĘCIE Z KOTYLIONEM na mobiDziennik_świetlica szkolna  

CZEKAJĄ NAGRODY! 

 

Mamy tutaj także, bardzo przez Was lubiane, zaszyfrowane wiadomości. Czy potraficie je odczytać? 

 (Jeśli pojawią się polskie znaki, takie jak: ą,ę,ś,ł.., należy je tylko przepisać.) 

1.  

 

2.   

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 



Z naszymi pięknymi Świętami Majowymi kojarzą się oczywiście pewne symbole - kotylion, flaga, 

kolory biały i czerwony. Kiedy pomyślimy o Polsce, nie sposób nie przywołać w pamięci wielkich 

Polaków, którzy na przestrzeni lat zrobili tak wiele broniąc i budując nasz kraj. Dziś, zachęcamy Was 

do przypomnienia sobie sylwetki Józefa Piłsudskiego. Przeczytaj krótkie opowiadanie, ilustrujące 

Jego życie i działalność. Następnie, spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań w zamieszczonym przez nas 

quizie :)!  

 

„[...] Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia w Zułowie. Od najmłodszych lat jego rodzice uczyli go szacunku i 

miłości do ojczyzny. Niestety dom Piłsudskich spłonął w pożarze i cała rodzina musiała przeprowadzić się 

do Wilna. W tamtych czasach nie wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły albo do przedszkola, ponieważ 

Polski nie było na mapach, a tym co z niej zostało rządziło kilku carów, w tym okropny i zły car rosyjski, 

więc żeby się uczyć Józef i jego brat Bronisław, sprowadzali wbrew jego zakazom polskie książki. Założyli 

nawet kółko samokształceniowe o nazwie Spójnia.  

Już w bardzo młodym wieku, bo miał tylko 19 lat, Józef myślał jak sprawić, żeby Polska odzyskała wolność. 

Od myślenia przeszedł do czynów i bardzo szybko stracił na zawsze dwa przednie zęby, przez co zapuścił 

ogromne wąsy oraz został skazany na wygnanie na Syberię. Syberia to taka część Rosji, gdzie jest bardzo, 

ale to bardzo zimno i nie ma zbyt wiele jedzenia. Uciec też nie ma gdzie, bo wszędzie tylko śnieg i mróz. 

Józef spędził tam ponad pięć lat. 

Większość ludzi po takich przeżyciach dałaby sobie spokój z dążeniem do wolności, ale nie nasz bohater. 

Krótko po powrocie, zakochał się w - jak ją nazywano - Pięknej Pani - Marii Juszkiewiczowej, wziął z nią 

ślub, zamieszkał w Łodzi i został dziennikarzem w nielegalnym piśmie „Robotnik”, za co ponownie go 

aresztowano. Józef postanowił, że na Syberię to już na pewno nie wróci i zaczął udawać chorego 

psychicznie, żeby przewieziono go do szpitala, skąd dzięki pomocy przyjaciela udało mu się uciec. 

Pamiętacie złego rosyjskiego cara? On to chyba lubił konflikty, bo wplątał się w kolejną wojnę, tym razem z 

Japonią! Ogólnie wtedy niektórzy ludzie chcieli tylko organizować wojny, w tym jedną tak dużą, że aż 

okazała się światową, bo brało w niej udział mnóstwo państw z prawie wszystkich kontynentów! Józef 

pomyślał, że oto nadarzyła się okazja, żeby zdobyć wojsko dla Polski, więc pojechał do Japonii i poprosił o 

pomoc tamtejszego władcę. W Japonii przebywał również Roman Dmowski, bardzo ważny polityk, któremu 

nie podobała się wizja Piłsudskiego, żeby wywołać powstanie przeciwko carowi. Piłsudski nie zniechęcił się 

jednak i po powrocie do Polski, wraz z kolegami napadł na pociąg, który przewoził mnóstwo pieniędzy! Za 

te pieniądze założył polską armię, którą nazwano Pierwsza Kompania Kadrowa. Do kompanii szybko zaczęli 

przychodzić ochotnicy, których było tak dużo, że słowo kompania już nie wystarczało i tak oto powstały 

Legiony Polskie. 

W międzyczasie zmarła pierwsza żona Józefa, a on sam związał się z Aleksandrą Szczerbińską, z którą miał 

dwie córki - Jadwigę oraz Wandę. 



Józef wraz z Legionami walczył w wielu bitwach, gdzie zasłynął niebywałą odwagą. Żołnierze często 

pieszczotliwie nazywali go Dziadkiem. Oprócz cara rosyjskiego, był jeszcze równie podły car niemiecki, 

któremu Piłsudski wraz z wieloma innymi żołnierzami odmówił posłuszeństwa, za co ponownie zamknięto go 

w więzieniu. Kiedy pierwsza wojna światowa dobiegła końca, Niemcy uwolnili Józefa, a on tak szybko jak 

tylko mógł pojechał do Warszawy. 

W Warszawie też dużo się działo, ponieważ Warszawiacy pokonali popleczników niemieckiego cara, którzy 

okupowali ich miasto, co splotło się z powrotem Józefa. I tak 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała 

niepodległość, to znaczy z powrotem stała się wolna, wróciła na mapy i mogli nią rządzić wyłącznie Polacy, 

a stworzenie rządu powierzono właśnie Józefowi, który został przy okazji Naczelnym Dowódcą Wojska 

Polskiego. [...].” 

Autor: Ania z Dzieckiem Bądź 

Tekst dostępny na: https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkich-

polakach.html?fbclid=IwAR3wj0BX9AmzL76v5h3lJC7rPlUUQ5rKRa-Ehnn7AfvmC2W-dVaTu0zzFXE 

 

A teraz pora na test! Czy wszystko dobrze pamiętasz :) Powodzenia! 

1. Gdzie urodził się Józef Piłsudski? 

a) w Krakowie 

b) Warszawie 

c) w Zułowie 

d) w  Wieliczce 

2. Jak nazywało się pismo, w którym Piłsudski 

był dziennikarzem? 

a) „Malarz” 

b) „Robotnik” 

c) „Żołnierz” 

d) „Architekt” 

3. Dlaczego Piłsudski zapuścił wąsy? 

a) bo była taka moda 

b) bo nie potrafił ich golić 

c) bo wybito mu dwa przednie zęby 

d) bo zawsze o tym marzył 

4. Władcę jakiego kraju poprosił o pomoc 

Piłsudski? 

a) Niemiec 

b) Włoch 

c) Francji 

d) Japonii 

5. Jak miała na imię żona Piłsudskiego? 

a) Maria 

b) Zofia 

c) Magdalena 

d) Łucja 

6. Gdzie Piłsudski zamieszkał po ślubie? 

a) w Zabrzu 

b) w Łodzi 

c) w Poznaniu 

d) w Gdańsku 

7. Żołnierze często nazywali Piłsudskiego: 

a) Ojcem 

b) Wujem 

c) Dziadkiem 

d) Bratem 

8. Jak miał na imię koń Piłsudskiego? 

a) Dąbek 

b) Karo 

c) Kasztanka 

d) Malaga 

https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html?fbclid=IwAR3wj0BX9AmzL76v5h3lJC7rPlUUQ5rKRa-Ehnn7AfvmC2W-dVaTu0zzFXE
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html?fbclid=IwAR3wj0BX9AmzL76v5h3lJC7rPlUUQ5rKRa-Ehnn7AfvmC2W-dVaTu0zzFXE


I, jak? Udało się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania? Z pewnością świetnie Wam poszło! A 

teraz propozycje dla tych, którzy łakną zajęcia dla swoich rąk. Poniżej, znajdziecie propozycje, jak 

stworzyć piękne dekoracje w barwach flagi Polski, aby móc nimi udekorować, np. swój pokój :) 

 

 

Biało-czerwone kwiaty 

Przygotuj: Po jednej kartce białego i czerwonego 

papieru kartkę papieru białego, klej, nożyczki i 

linijkę. A tutaj znajdziesz instrukcję, jak krok po 

kroku stworzyć takie cuda :) 

https://www.youtube.com/watch?v=bTP3L_-

PqwU 

 

 

 

Mini Flaga 

Przygotuj: po jednej małej kartce białego i 

czerwonego papieru, klej, wykałaczki oraz 

nożyczki. 

A tutaj instrukcja: 

https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0

E 

 

  

Twoje majowe ozdoby wyjdą z całą pewnością wspaniale, więc jeśli chcesz, możesz podzielić się 

efektami swojej pracy - wyślij nam zdjęcia na nasze konto świetlicowe w mobiDzienniku :) 

 

I ostatnia propozycja, która może przydać się w trakcie majowego odpoczynku. Wszyscy wiemy, że 

kolorowanie bardzo odpręża. Można kolorować samemu, albo w towarzystwie rodzeństwa i rodziców. 

Poniżej, znajdziecie świetne kolorowanki - oczywiście związane z obchodami Majowych Świąt! Do 

dzieła! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTP3L_-PqwU
https://www.youtube.com/watch?v=bTP3L_-PqwU
https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0E
https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0E


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Życzymy Wam udanego weekendu majowego! 

 

 


