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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jak zrobić łatwą
ozdobę
niepodległościową? 
Aby wykonać
ozdobę
potrzebujemy 

liści
farby o kolorze
białym i 
czerwonym
pędzelki

Zaczynamy od

wymycia i
wysuszenia naszych
liści. Po wysuszeniu
Malujemy liście tak
jak flagę Polski. Górę
na biało, dół na
czerwono. Kiedy
farba wyschnie nasz
liść jest gotowy.
Miłej zabawy w
wykonywaniu liści!

Jak wyglądają liście?

Hania

        DEKORACJA Z OKAZJI 
ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

Patriotyczny Listek
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Piosenki historyczne i polscy piosenkarze

Marcel

10 Najważniejszych Pieśni Patriotycznych

1. Rota
2. Pieśń konfederatów barskich
3. My Pierwsza Brygada
4. Czerwone maki na Monte Cassino
5. Piechota
6. Cześć polskiej ziemi, cześć
7. Mazurek Dąbrowskiego
8. Rozkwitały pąki białych róż
9. Marsz Żoliborza

10. Morze nasze morze

A oto niektórzy wokaliści i zespoły wykonujący polskiepieśni patriotyczne:
Elektryczne GitaryWojciech MłynarskiPaweł KukizJacek KaczmarskiJan Pietrzak

Marcel
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Marcel

Według ustawy z dnia 31.01.1980r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej  Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią
prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8,
umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski
uważany jest także wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku
białego pasa.

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego
są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł
biały na czerwonym polu.

Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra.
Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i
niepokalanie.
Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i
waleczność

Marcel

Marcel

Godło Polski, Godło Rzeczypospolitej Polskiej, właściwie herb Polski -
godło i symbol Rzeczypospolitej Polskiej ; jego archetypem jest
dynastycznym herb Piastów,  pierwszych władców Polski.

Herb został wprowadzony 26 czerwca 1295 roku [pierwsza wersja]
29 marca 1928 [obecna wersja]. 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski. Wizerunek orła białego w
pięknej, złotej koronie, ze złotym dziobem, zwrócony w prawo. godło
heraldyczne umieszczone jest na czerwonym polu, lekko zwężającej się ku
dołowi tarczy herbowej. 
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Patriotyzm charakteryzuje się
przedkładaniem celów ważnych
dla ojczyzny nad osobiste,
gotowością do pracy dla jej dobra i
w razie potrzeby, poświęcenia dla
niej własnego zdrowia lub nawet
życia. Patriotyzm to również
umiłowanie i pielęgnowanie
narodowej tradycji, kultury czy
języka.

Czym jest patriotyzm na co dzień ?
To:
- miłość do ojczyzny
-dbanie o środowisko
-płacenie podatków
-zasadnicza postawa podczas
hymnu
-głosowanie podczas wyborów
-kibicowanie reprezentacji na
meczu

PATRIOTYZM

-nauka języka polskiego i historii
Polski
-szanowanie symboli narodowych,
do których należą:
godło, flaga, hymn.

 Nie zapominajmy jednak, że
patriotyzm to także zwykła ludzka
życzliwość okazywana innym
każdego dnia.
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