2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku.
Jest to święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować
wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości,
białego u góry i czerwonego u dołu. Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach.
Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.

Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel?
Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią?
Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie animowanym dla najmłodszych uczniów „Polak mały”.
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
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.

Posłuchajcie wierszyka Władysława Bełzy
„Kto ty jesteś? – Polak mały”.
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M

Piosenka na Święto Flagi:
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0

Co można zrobić z rolki po papierze toaletowym? 20 pomysłów na zabawę z rolkami:
https://miastodzieci.pl/czytelnia/co-mozna-zrobic-z-rolki-po-papierze-toaletowym-20-pomyslow-na-zabawe-z-rolkami/

Proponujemy Wam wykonanie z rolek po papierze toaletowym oryginalnej, przestrzennej flagi.
Rolki owijamy białym i czerwonym papierem lub malujemy farbami. Przyklejamy do niebieskiej
kartki z bloku technicznego (to będzie niebo) i… gotowe !
Posłuchajcie Hymnu Polski
https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU
Czy wiesz, że:
Mazurek Dąbrowskiego to polska pieśń patriotyczna z 1797 roku. Została stworzona w mieście Reggio we Włoszech.
Autorem słów Pieśni Legionów Polskich jest Józef Wybicki.
Jako muzykę do niej wykorzystał melodię ludową nieznanego autora. Melodia ma cechy polskiego tańca – mazura.
Hymn nawiązuje do czasów utraty niepodległości przez Polskę.
Pieśń ta od samego początku zyskała ogromną popularność.
Śpiewana była przez Polaków podczas wielkich wydarzeń, takich jak powstania polskie czy I i II wojna światowa.
Od 26 lutego 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnie hymnem państwowym naszego kraju.
Dziś wykonuje się go podczas ważnych wydarzeń i uroczystości, zawsze na stojąco w postawie na „baczność”.
W tekście Mazurka Dąbrowskiego pojawia się kilka słów, które rzadko stosuje się w obecnym języku:
Tarabany - to bębny wybijające rytm podczas marszu wojska.
Występują stare formy czasowników, jak np. będziem, przejdziem, złączym – aktualnie do każdego z nich dodajemy
samogłoskę „y”
W treści hymnu pojawiają się nazwiska wielkich przywódców wojskowych:
Dąbrowski – polski generał, twórca Legionów Polskich we Włoszech
Bonaparte – francuski cesarz, najznamienitszy przywódca wojsk francuskich
Czarniecki – polski dowódca wojskowy z czasów napaści Szwedów na Polskę

Czy znacie nową tradycję pieczenia i jedzenia biało-czerwonych ciast,
ciastek i deserów z okazji świąt narodowych?
Z okazji zbliżających się majowych świąt zachęcamy Was do upieczenia
kruchych ciasteczek w narodowych barwach.
Składniki na kruche ciasteczka:
– 1 kostka masła lub margaryny
– 2 szklanki mąki
– 1 żółtko
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia
– 1 torebka cukru waniliowego
– 2 łyżki kwaśnej śmietany
– pół szklanki cukru
Jak zrobić kruche ciasteczka:
Masło posiekaj, wymieszaj z mąką, dodaj pozostałe składniki. Zagnieć ciasto. Włóż ciasto do lodówki na około pół
godziny. Rozwałkuj je i wycinaj ciasteczka foremkami o dowolnym kształcie, takimi jakie masz w domu. Blaszkę
z piekarnika wyłóż papierem do pieczenia. Piecz ciasteczka 10 min w temperaturze 180-200 stopni Celsjusza.
Udekoruj swoje ciasteczka biało-czerwonymi dodatkami! Możesz wykorzystać lukier, roztopioną białą czekoladę,
cukier puder, maliny, truskawki, dżem lub galaretkę w czerwonym kolorze.
Przepis na domowy lukier: https://domowejroboty.pl/przepisy/lukier/
Możesz zabarwić go na czerwono dodając barwnik spożywczy. Udanych wypieków 
Pamiętacie układ taneczny "Chocolate choco choco", króry kiedyś tańczyliśmy?
Jeśli nie, to nic, jest łatwy. Po kilku powtórzeniach zapamiętacie układ. Zapraszamy do tańca całą
rodzinę. A może po powrocie zatańczymy razem? https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg

