
Grupa I „Pszczółki” - dzieci trzyletnie

KILKA FAKTÓW O KONSTYTUCJI 3 MAJA
1. Pierwsza w Europie
Konstytucja 3 maja była pierwszym w Europie i drugim na świecie (po konstytucji
amerykańskiej  z 1787 roku)  spisanym dokumentem tego typu.  Rękopis  konstytucji
znajduje się obecnie w Warszawie, a dokładnie – w Archiwum Głównym Akt Dawnych. 
2. Istotna także dla Litwinów
Dokument  jest  ważny  nie  tylko  dla  Polaków.  Należy  pamiętać,  że  dotyczył  on
Rzeczypospolitej  Obojga  Narodów,  czyli  państwa,  na  które  składały  się  Korona
Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Istniało ono od 1569 roku do
trzeciego  rozbioru  Polski  w  1795  roku.  Od  2007  roku  3  maja  jest  świętem
narodowym również na Litwie. 
3. Rozum górą!
W czasie  podpisania  dokumentu  na  świecie  panowała  epoka  oświecenia,  czyli  tzw.
„wiek rozumu”. Bez idei, które zajmowały umysły żyjących ówcześnie ludzi, mogłoby 
w ogóle nie dojść do stworzenia Konstytucji 3 maja. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę,
że  to  właśnie  światowemu  oświeceniu  zawdzięczamy  pierwszą  encyklopedię
 i sformułowanie praw człowieka. W Polsce doszło do rozwoju szkolnictwa, kultury,
życia  politycznego,  a  przede  wszystkim  –  potrzeby  budowania  państwa  na
wartościach reprezentowanych przez wiedzę i mądrość. 
4. „Książę poetów polskich”
Za najwybitniejszego twórcę oświecenia uważany jest „książę poetów polskich”, czyli 
Ignacy Krasicki, który był nie tylko wysoko postawionym duchownym, ale również 
poetą, publicystą oraz prozaikiem. 
5. „Witaj, majowa jutrzenko!”
Najbardziej znanym utworem traktującym o Konstytucji 3 maja jest „Trzeci maj 
Litwina” (znany też jako „Mazurek Trzeciego Maja”) z 1831 roku. Jego pierwsza 
zwrotka, w późniejszej, zmienionej wersji, brzmi:

„Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie.
Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie

Witaj Maj! Trzeci Maj!  U Polaków błogi raj!”
6. Ostatni król
Konstytucja 3 maja 1791 roku przestała obowiązywać już 24 lipca 1792 roku, czyli po
ponad  14  miesiącach  od  jej  podpisania,  ponieważ  król  Rzeczypospolitej  Obojga
Narodów przystąpił do Konfederacji targowickiej. Stanisław August Poniatowski był
ostatnim królem Polski. 



CO NAS CZEKA W MAJU:

 18 maja  - Imieniny Książki – przemarsz uliczkami Piotrkowa, teatrzyk dla 
wszystkich dzieci, przebieramy się w postacie bajkowe;

 20 maja -  Światowy Dzień Pszczół – uroczystość grupowa; 

 26 maja - Dzień Matki – uroczystość grupowa;

 MAJOWE WIERSZYKI, PIOSENKI  I ZABAWY

 „Tra la la dla mamy…” 

1. Moja mama jest kochana,
Moja mama wszystko wie,
Kiedy do mnie się uśmiecha,
Tak zaśpiewam jej

Ref: Tralalala pampampam
Najpiękniejszą mamę mam
Tralalala pampampam
Zaraz buzi mamie dam.

2. W domu, w sklepie, na spacerze, 
Z mamą nigdzie nie jest źle
Gdy prowadzi mnie za rękę
Rak zaśpiewam jej

Ref: Tralalala pampampam
Najpiękniejszą mamę mam
Tralalala pampampam
Zaraz buzi mamie dam.

„Mamo, tato…”
Mamo , tato, coś Wam dam .
Jedno serce, które mam.
A w tym sercu róży kwiat.
 Żyjcie razem 200 lat!!!



ŁAMIGŁÓWKI MĄREJ GŁÓWKI

Pokoloruj obrazek najpiękniej jak potrafisz.





Bajka logopedyczna – „Wszystko dla mamy”



 Kubuś  obudził  się  z  pięknym  uśmiechem  na  buzi  (szeroki  uśmiech)  Nic
dziwnego, dziś jest święto Mamy i dzień pełen niespodzianek. Kubuś przeciągnął się,
ziewnął (mocno ziewamy, szeroko otwierając buzię). Wstał z łóżeczka i wyjrzał przez
okno, rozglądając się w różne strony (wysuwamy język do przodu, w linii  prostej,
kierujemy w stronę noska, na bródkę, na prawo, na lewo.) Słoneczko pięknie świeciło –
to będzie piękny dzień dla Mamy, pomyślał Kubuś i uśmiechnął się szeroko 
(pokazujemy ząbki w szerokim uśmiechu). Kubuś obudzi tatę i razem poszli do sklepu
(tup – tup – tup ). Kupili wszystkie składniki na czekoladowe ciasto, kwiaty, baloniki 
i pyszne owoce na soki. Tato położył piękny biały obrus na stole (wysuwamy długi  
i szeroki język na brodę), który przedtem dokładnie wyprasował (pssssssss........). Na
stole  postawił  ulubiony  dzban  Mamy  z  kolorowymi  tulipanami.  Ach,  jak  pięknie
pachniały  (długi  i  głęboki  wdech  noskiem,  długi  i  spokojny  wydech  buzią,  wraz  
z przedłużoną artykulacją głoski  aaaaa....)  Następnie przyszedł  czas na upieczenie
ciasta.  Kubuś  pod  fachowym  okiem  taty  dokładał  do  miski  wszystkie  składniki,
dokładnie  ucierał  (sz.....sz......sz......)  i  miesza ł  (  wykonujemy okrężne ruchy mocno
wysuniętym z buzi językiem – buzia szeroko otwarta) I oto już ciasto można włożyć
do piekarnika ( szerokie otwieranie i zamykanie buzi.). Następnie panowie zmiksowali
pomarańcze, marchewki i jabłka na pyszny sok (brrruumm, brrruumm, brrruuumm). Po
chwili  w  domu  zaczął  się  rozchodzić  wspaniały  zapach  (wdech  noskiem  i  wydech
buzią). Zostało jeszcze przystrojenie domu balonikami i serpentynkami (wdech buzią
–  zatrzymanie  powietrza  przez  chwilę  w  jamie  ustnej,  tzw.  ,,balonik’’,  wirowanie,
wysuniętym z buzi  językiem. Na koniec Kubuś z tatusiem posprzątali  mieszkanie-
odkurzyli  podłogę  (  oblizywanie  dna  jamy  ustnej  za  dolnymi  ząbkami),  pościerali
kurze, nawet z wysokich półek (oblizywanie policzków od wewnątrz, górnych ząbków
od wewnątrz i na zewnątrz.) Kiedy przyszła mama z pracy, była bardzo szczęśliwa 
z przygotowanej niespodzianki. Zjedli pyszne ciasto (przeżuwanie – buzia zamknięta)
wypili pyszne soki (picie soku przez rurkę). Mama ucieszyła się z pięknych kwiatów.
Po złożeniu Mamie pięknych życzeń, wielu uściskach i całusach (przesyłamy całuski)
Kubuś z tatusiem zaprosili Mamę do kina, a potem poszli na spacer do kwitnącego
parku. 

Dorota Kurant
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