
Majowa gra w szukanie skarbu 
Uczestnicy zabawy dzielą się na dwie drużyny: Chowający i Szukający. Szukający wychodzą z domu, lub 

zamykają się w jednym z pomieszczeń i z pamięci rysują plan mieszkania. W tym czasie Chowający 

ukrywają w domu drobną rzecz – skarb. Następnie Chowający mówią jak wygląda skarb i stawiają 

znak X na planie w miejscu, gdzie go ukryli. Szukający mają odnaleźć skarb. Im dokładniejszy plan 

narysują, tym łatwiejsze będzie ich zadanie. Po odnalezieniu skarbu drużyny mogą zmienić skład lub 

zamienić się rolami. 

Skarbem mogą być karteczki z ciekawostkami o Konstytucji 3 Maja. Poniżej przedstawiam przykładowe 

teksty. 

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i barwy narodowe 
Dziś flaga Polski jest prostokątna, złożona z dwóch poziomych pasów: białego u góry i czerwonego 

u dołu. Jest też wariant flagi Polski z godłem Polski umieszczonym po środku białego pasa. Biały kolor 

symbolizuje czystość, a czerwony – ogień, krew, odwagę i waleczność. 

A jak było kiedyś? Z początku barwą narodową był karmazyn – odcień czerwieni symbolizujący 

dostojeństwo i bogactwo. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów sztandar królewski miał trzy 

poziome pasy: czerwony, biały i czerwony. Na jego środku znajdował się Herb Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów wraz z herbem rodowym króla. W okresie przedrozbiorowym za barwy narodowe uważano 

też biały, karmazynowy i granatowy. Te barwy nosiła kawaleria na swoich mundurach. 

 

Konstytucja 3 Maja  
Została uchwalona 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Była to druga ustawa 

zasadnicza na świecie (pierwszą była konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki). Najważniejsze 

zmiany przez nią wprowadzone to:  

• Trójpodział władzy – władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; 

• Ograniczenie przywilejów szlachty; 

• Zwiększenie przywilejów mieszczan; 

• Wprowadzenie stałej armii w liczbie 100 tysięcy żołnierzy.  

Głównymi autorami konstytucji byli: Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki 

i  Stanisław Małachowski. 

 

Stanisław August Poniatowski  
Był ostatnim królem Polski. Szczególnie angażował się w rozwój kultury, sztuki i nauki w Polsce. Założył 

Szkołę Rycerską, Teatr Narodowy, Komisję Edukacji Narodowej. Organizował „obiady czwartkowe”, na 

które zapraszał artystów z różnych dziedzin sztuki. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów była w bardzo złym stanie, gdy Stanisław August objął tron. Skutkiem 

były rozbiory Polski. Polska przestała istnieć, a jej ziemie zagarnęła Rosja, Austria i Prusy. Odzyskanie 

niepodległości nie byłoby możliwe, gdyby nie świadomość narodowa Polaków, która związana była 

z polską kulturą i sztuką. 

 



Święto Konstytucji 3 Maja 
Pierwszy raz było obchodzone rok po uchwaleniu konstytucji – w 1792 roku. W czasie zaborów 

(od 1795 r. do 1918 r.), obchodzenie tego święta było zakazane. Po odzyskaniu niepodległości było 

świętem narodowym, ale w czasie II Wojny Światowej władza niemiecka zakazała organizowania 

obchodów. Po wojnie władza komunistyczna PRL nie pozwalała obchodzić święta Konstytucji 3 Maja 

aż do 1981 roku. Po upadku komunizmu w Polsce, w 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja stało się 

znów świętem narodowym. 


