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1. Oglądanie reprodukcji obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”.

Czas na lekcję historii- celem zajęć jest zapoznanie dziecka z obrazem, ocena obrazu przez dziecko,
informacja, że w dawnych czasach nie dało się zrobić zdjęcia, a pamiątką były jedynie namalowany
obrazy. Informację takie jak imiona i nazwiska postaci historycznych są podane aby dziecko miało
możliwość wskazania danej postaci na obrazie, są też szansą na „osłuchanie się z nazwiskami”,
o których będzie uczyło się w późniejszych latach edukacji.  

Swobodne wypowiadanie  się  na jego temat.  Ocena  obrazu przez dziecko.  Zwrócenie uwagi  na
stroje postaci na obrazie. 

Rodzic czyta dziecku informację na temat obrazu:

Obraz,  ten  nosi  tytuł  "Konstytucja  3  Maja"  namalowany  został  na  płótnie  (czyli  na
materiale). Stworzył go wspaniały malarz Jan Matejko. Obraz został namalowany bardzo dawno
temu  (w  1891),  jednak  do  dnia  dzisiejszego  możemy  zobaczyć  go  w  Zamku  Królewskim
w Warszawie. 

Na  pierwszym  planie  obrazu  widnieje  Stanisław  Małachowski,  który  w  ręku  trzyma
dokument- Konstytucję. Stanisław Małachowski jest niesiony na ramionach posłów. Na jego twarzy
maluje się  duma i  zadowolenie z powodu uchwalenia  Konstytucji.  (rodzic pokazuje dziecku na



obrazie  Stanisława  Małachowskiego).  Obok  Stanisława  Małachowskiego  widać  postać  Hugona
Kołłątaja-  ubrany  jest  on  w  czarny  strój-  był  to  jeden  z  twórców konstytucji  3  Maja.  (rodzic
pokazuje na obrazie H. Kołłątaja) Kolejną ważna postać widoczna na obrazie to król  Stanisław
August Poniatowski- ubrany w czerwony, gronostajowy płaszcz ( dziecko samo próbuje znaleźć
króla na obrazie). Na dole obrazu widzimy Jana Suchorzewskiego, który był przeciwny uchwaleniu
Konstytucji. J. Suchorzewski na obrazie trzyma za rękę wyrywające się dziecko- to jego syn (próba
odnalezienia postaci przez dziecko).  Pozostali  ludzie na obrazie bardzo cieszą się z uchwalonej
Konstytucji.  Dzięki  uchwaleniu  Konstytucji  ludzie  mieli  nadzieję  na  lepsze  życie.  Obraz
„Konstytucja 3 Maja” została namalowany na pamiątkę uchwalenia Konstytucji.

W  dniu  wczorajszym  obchodziliśmy  Święto  uchwalenie  Konstytucji  3  Maja.  3  Maja
to ważny  dzień  w kalendarzu  polskich  świąt  narodowych.  Waga  święta  jest  podkreślona  m.in.
uczynieniem tego dnia wolnym od pracy i  od nauki.  W Polsce na 3 maja organizuje się szereg
uroczystości  i pochodów,  które  mają  przypomnieć,  jak  istotnym  wydarzeniem było  uchwalenie
Konstytucji 3 maja 1791 roku. Niestety w tym roku pochody nie odbyły się związku z pandemią
koronawirusa.

2. Czym jest Konstytucja?- film edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=XZrrh-6Ri-Q

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa Czerwień za bielą.
”Biały i czerwony” - zabawa orientacyjno - porządkowa.

Na podłodze układamy czerwone i białe kartki papieru (zamiennie podłużne paski z bibuły lub 
prostokątne kawałki czerwonego i białego materiału), po jednej stronie białe po drugiej stronie 
czerwone. Dziecko maszeruje w różnym kierunku, na hasło „Flaga” dziecko układa flagę Polski. 
Zwracamy uwagę dziecka, że flaga jest biało-czerwona, a nie czerwono- biała.

4. Kolorowanka „Konstytucja 3 maja”.
Spróbuj odnaleźć na obrazku: 
Stanisława Małachowskiego- jest on niesiony przez posłów w ręku trzyma konstytucję; 
Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego- ubrany w czerwony płaszcz.




