3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe
obchodzone w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku.
Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa.
Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. Określa zasady działania państwa oraz stanowi zbiór praw
i obowiązków dla wszystkich obywateli.

Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna.
Jak się nazywa nasza Ojczyzna?

Co to za miasto, w którym chmury
zawadzają o Pałac Kultury?

Biel na niej jest i czerwień, powiewa, gdy wiatr się zerwie.
Wciągnięta na masztu szczyt wisi od świtu po świt.

Ogoniasta panienka miecz i tarczę ma w rękach.
Chociaż nie jest rycerzem, to stolicy nam strzeże.

Jak ma na imię dawna stolica, przez którą płynie błękitna Wisła?
Gdzie dumny Wawel i Smocza Jama, skąd słychać co dzień melodię znaną?
Jaki to ptak, zgodnie z obyczajem starym,
zdobi polskie monety i polskie sztandary.
Tam Wawel, Rynek, gołębi dwieście…
W jakim to mieście?

W państwowym godle umieszczony –
jego głowa stworzona do korony.

W górach ma swe źródło, stąd właśnie wytrysła
a płynie do morza, nasza rzeka ...

Jakie to miasto, w polskiej krainie,
co powinno płynąć, a nigdy nie płynie?
Srebrna woda z gór wytryska, to największa rzeka.............

Biało-czerwone słodkości - Tiramisu owocowe.
Zapraszamy na przepyszny deser owocowy z lekką masą serową i biszkoptami.
Musicie go sobie zrobić koniecznie – jest „przepychota”  Mniam !!!

https://malacukierenka.pl/tiramisu-owocowe.html
A oto kolejna propozycja wykorzystania rolki po papierze toaletowym do pracy plastycznej.

Godło Polski – Orzeł Biały.
Oklejamy rolkę białym papierem lub bibułą.
Na białej kartce odrysowujemy swoje dłonie i wycinamy je.
Wycinamy żółtą koronę, dziób i żółte nóżki. Przyklejamy wycięte elementy do rolki.
Jeszcze tylko trzeba dorysować oczka i orzeł gotowy!

Zaproś rodzinę do wspólnego układania puzzli.
Ta rozrywka nigdy się nie nudzi!
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/223915-flaga-polski

15 minut wspólnej porannej gimnastyki przy otwartym oknie pomoże dobrze rozpocząć dzień.
I dzieciom, i rodzicom. A i śmiechu przy tym będzie mnóstwo!
Zdjęcia swoich prac plastycznych i samodzielnych wypieków przyślijcie koniecznie na adres joatry.904@edu.erzeszow.pl

