
Projekt edukacyjny 3 Maja - Święto Konstytucji 

  

Temat projektu : 3 Maja - Święto Konstytucji  

Termin realizacji: 26.04 - 3.05.2021 

Koordynatorzy projektu: Izabela Wojtylak  

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytania: 

  

1. Co to jest Konstytucja ? 

2. Kiedy obchodzimy Święto Konstytucji? 

3. Jakie wydarzenia z dziejów narodu polskiego związane są z 

uchwaleniem Konstytucji? 

4. Jak Polacy obchodzą Święto Konstytucji? 

5. Jakie są symbole narodowe Polaków? 

6. Czym jest patriotyzm? 

  

Założenia projektu: 

  

1. W realizacji projektu biorą udział  uczniowie na różnych poziomach 

edukacyjnych,  

2. Realizacja zajęć odbywa się na zajęciach przedmiotowych, 

świetlicowych, rewalidacyjnych prowadzonych stacjonarnie lub 

zdalnie. 

3. W projekcie biorą udział nauczyciele, którzy pracują nad tym samym 

zagadnieniem i dostosowują zagadnienia do możliwości i 

umiejętności uczniów. 

4. Każdy chętny do współpracy nauczyciel gromadzi i przygotowuje 

wraz z uczniami materiały w ramach swojego przedmiotu 

opracowuje je w formie prac pisemnych,  prac plastycznych, 

plakatów, zdjęć, filmów, prezentacji itp. i  udostępnia do publikacji w 

folderze Office 365 – efekty projektu 



5. Nauczyciele współpracują ze sobą, dzielą się wiedzą, tworzą foldery 

, karty pracy, wzory – “ Konstytucja 3 Maja” 

6. Nauczyciele dokumentują w dziennikach udział w zajęciach metoda 

projektu. 

7. Podsumowaniem projektu będzie prezentacja prac na szkolnym 

facebooku i stronie szkoły 

8. Projekt jest zgodny z podstawą programową z poszczególnych 

przedmiotów, realizowana jest integracja między poszczególnymi 

przedmiotami. 

  

Efekty projektu → zobacz efekty projektu (prezentacja pdf)   

 

Wykaz zrealizowanych tematów: 

 

Przedmiot i zagadnienia Nauczyciel 
odpowiedzialny 

za realizację 
 

Klasa 
 

Historia, WOS, Rewalidacja, Zaj. rozw. 
kreatywność 
 
Co to jest Konstytucja ? 

Kiedy obchodzimy Święto Konstytucji. 

Jakie wydarzenia z dziejów narodu polskiego 

związane są z uchwaleniem Konstytucji? 

Jak Polacy obchodzą Święto Konstytucji? 

Jakie są symbole narodowe Polaków? 

Czym jest patriotyzm? 

 

Izabela Wojtylak 4al, 
5al,6al,6bl,7a
l,8al,1b,2b,3
b7bu 

Zaj. rozwijające kreatywność 
 
Jakie są symbole narodowe Polaków? 
Jakie są polskie barwy narodowe? 
 

Agata Oszmaniec 7aAU 
4bAU 

Zajęcia z wychowawcą, rewalidacja:  
 
Kto ty jesteś ? Polak mały . Polskie symbole 
narodowe 
Święto konstytucji 3 maja 

Monika 
Dawczyńska  

7bU 
7aL 

http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2021_EFEKTY_PROJEKTU_KONSTYTUCJA_2.pdf


Przedmiot i zagadnienia Nauczyciel 
odpowiedzialny 

za realizację 
 

Klasa 
 

Zajęcia z wychowawcą, rewalidacja:  
 
Święto Konstytucji; symbole narodowe, 
patriotyzm, tożsamość narodowa. 

A.Wiera 8al 

Religia  
 
Potrzebna pamięć, by zachować tożsamość - 
patriotyzm na przykładzie kard. S. 
Wyszyńskiego 

D. Szklanny 
 
 

7al.8al,1B,2B
3B 
 

Plastyka 
 
Praca plastyczna – kotyliony 
Święto Konstytucji – symbole narodowe, 
patriotyzm 

A.Strączek 
 

6 b, I-II auP 
 
 

Zajęcia rozwijające kreatywność 
 
Kotylion – praca plastyczna przestrzenna 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Symbole narodowe – karta pracy 
Godło Polski – karta pracy. 

M. Protasewicka 
 

3auP 
 

Komunikowanie się:  
 
Święto Pracy - omówienie różnych zawodów, 
jaki zawód wykonują nasi rodzice; 
dopasowywanie etykiet do ilustracji 
przedstawiających różne zawody. 

M.Protasewicka 
 
 

3auP 
 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne:  
 
Symbole narodowe; Święto Pracy; Święto 
Pracy. 
 
 

M.Protasewicka 
 
 

3auP 
 

Zaj. rozwijające kreatywność, rewalidacja:  
 
Flaga Polski – wydzieranka bibułkowa; 
słuchanie Hymnu. 
Orzeł z kółek; Hymn Polski – czytanie tekstu, 
słuchanie i wspólne śpiewanie 
Symbole narodowe – filmik edukacyjny i karty 
pracy 

S. Kornecka – 
Kubska 
 
 

7aAU, 7aU 
 
 
 

GDDA:   
 
oglądanie filmu edukacyjnego pt. “Symbole 
narodowe”; słuchanie Hymnu, gra na 
skrzypcach oraz podejmowanie prób 
wspólnego śpiewania; karty pracy 

S. Kornecka - 
Kubska 
 

8aAU 
 



Przedmiot i zagadnienia Nauczyciel 
odpowiedzialny 

za realizację 
 

Klasa 
 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne:  
 
Symbole narodowe, patriotyzm, znani Polacy, 
Święto Pracy- zawody.  

Ewa Czembor 
 

1aPP 
 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne:  
 
Symbole narodowe - barwy narodowe, flaga, 
godło , Święto Pracy. Karty pracy. 
 

Dorota Warzecha 
– Nowok 
 

1 – 3 aU 
 

Język polski zaj. rewalidacyjne;  
 
Poetycko o Polsce , Symbole narodowe 
Polaków, Majowe święta,  
Czy można być patriotą we współczesnych 
czasach? - argumentacja, metoda projektu 

Beata Kutarba 
 

4aL, 8aL 
 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne: 
 
3 maja- święto Konstytucji 3 Maja, projekt 
edukacyjny, symbole narodowe. 
Co to jest parlament? Pojęcia ;prezydent , 
sejm, senat, rząd. 

Beata Kutarba 
 

2-3 aPP 
 

Godzina wychowawcza 
 
Co wiemy o Konstytucji 3 maja? Film 
edukacyjny -IPN  

Mirosława 
Godniewicz 
 

1B 

Język polski 
 
Majowe święta narodowe.  
Święto Konstytucji 3 Maja- filmik edukacyjny, 
ćwiczenia językowe z nazwami symboli 
narodowych. 

Mirosława 
Godniewicz 
 

5aL, 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Majowe święta narodowe. 

Mirosława 
Godniewicz 
 

7bU 
 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 
 
Jak poprawnie zapisać? Ćwiczenia w 
poprawnym zapisywaniu nazw majowych świąt 
narodowych 

Mirosława 
Godniewicz 
 
 

7bU 
 

Zajęcia rozwijające kreatywność 
 
Gdzie ukryły się symbole narodowe? Rebusy, 
zagadki. 

Mirosława 
Godniewicz 
 
 

7bU 
 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
 
Nasza Polska piękna cała. Praca plastyczna.  

Marcela 
Rożnawska 

7bAU  
  
  



Przedmiot i zagadnienia Nauczyciel 
odpowiedzialny 

za realizację 
 

Klasa 
 

GDDA  
 
Kotyliony z okazji Święta Konstytucji 3 maja. 
Praca plastyczna  

Marcela 
Rożnawska 

4bAU, 5bAU  
 

 Rewalidacja  
 
Symbole narodowe. Łamigłówki, karty 
pracy. Ćwiczenia językowe związane z 
symbolami narodowymi. Gry i quizy online 
dotyczące Konstytucji.  

Marcela 
Rożnawska 

5bAU, 7bU 
2aL -3aL  
 

 


