
NIEZBĘDNIK  
MAŁEGO  PATRIOTY 



— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Władysław Bełza

Katechizm 

polskiego 
dziecka



PATRIOTYZM to nakaz miłowania ojczyzny,

własnego narodu, języka i historii,

a ponadto rozumienie symboli narodowych 

i oddawanie im należnego szacunku.

Nie musi on oznaczać tylko bohaterskich czynów w boju, 

ale również solidną naukę, uczciwe postępowanie

i rzetelne wykonywanie zwykłych obowiązków.

PATRIOTA to człowiek, który jest dumny 

ze  swojej Ojczyzny, który kocha ją i walczy o Jej dobro.



POLSKIE SYMBOLE NARODOWE                          

ORZEŁ BIAŁY 

Najstarszy nasz symbol narodowy. 

Jest znakiem herbowym sięgającym 

początków  państwa piastowskiego.                                

Legenda mówi o Lechu, który w miejscu, 

gdzie zobaczył orle gniazdo 

wybudował gród Gniezno.

Orzeł polski w zależności od historycznych 

i artystycznych upodobań 

zmieniał swój kształt i znaczenie.

Ale zawsze wrastał w świadomość Polaków 

jako symbol siły, męstwa, władzy 

oraz majestatu Rzeczpospolitej.



Flaga państwowa 

Biel i czerwień są polskimi BARWAMI 

PAŃSTWOWYMI od 1831 roku
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej 

stanowią składniki flagi państwowej

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej 

są kolory biały i czerwony,

ułożone w dwóch poziomych, 

równoległych pasach tej samej szerokości, 

z których górny jest koloru białego, 

a dolny koloru czerwonego.



HYMN POLSKI powstał w okresie zaborów jako pieśń patriotyczna. 

Słowa napisał Józef Wybicki, przyjaciel generała Henryka 

Dąbrowskiego – twórcy wojska polskiego we Włoszech. 

Początkowo utwór nosił tytuł 

„Pieśń Legionów polskich we Włoszech” 

potem nazwano go „Mazurkiem Dąbrowskiego”. 

W 1927 roku Sejm niepodległej Polski 

ustanowił 

„Mazurek Dąbrowskiego” 

hymnem państwowym

TWÓRCY HYMNU

HENRYK 

DĄBROWSKI

JÓZEF 

WYBICKI



Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski 

Z ziemi włoskiej  do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany —

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

TEKST HYMNU 



Ważne daty 

1 maja - Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności         
Ludzi Pracy

2 maja - Dzień  Flagi  Rzeczypospolitej Polskiej 

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja – rocznica     
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 



https://www.nauczycielskiezacisze.pl/

CZY POTRAFISZ…

Opracowanie Dorota Wilgucka
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https://www.nauczycielskiezacisze.pl/

