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SCENARIUSZ APELU 

 

Z OKAZJI  

 

ŚWIĘTA KONSTYTUCJI  

 

3 MAJA 1791r. 

 

 
                               (Radom  maj  2012 PSP nr 9) 

 

 
Prowadzący uczeń:(Magda P) 

 

-Baczność  poczet sztandarowy wprowadzić sztandar 

 

(po wprowadzeniu sztandaru i zajęciu wyznaczonego miejsca) 

 

-Do hymnu (odśpiewanie hymnu narodowego) 

 

-Spocznij  

 
Prowadzący:(Magda P) 

 

-Witamy wszystkich na uroczystym apelu z okazji  święta 

narodowego Trzeciego maja ,prosimy  o chwilę uwagi, postaramy 

się przybliżyć Wam te wydarzenia. 

 

 
  Uczennica (Martyna I)    

 

 Uchwalona przez Sejm Wielki w dniu 3 maja 1791 r. druga na 

świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) i pierwsza w 
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Europie ustawa zasadnicza, wprowadziła szereg reform, mających 

na celu poprawę sytuacji w Polsce, wprowadzała kraj w epokę 

nowożytną.  

 

Jej znaczenie było wyjątkowe, bowiem znosiła liberum veto  

i wolną elekcję - czyli odtąd tron w Polsce stawał się dziedziczny,  

a uchwały sejmowe miały zapadać większością głosów i posłowie 

nie mogli już zrywać sejmów.  

 

Konstytucja brała też chłopów pod opiekę prawa, polepszała się 

sytuacja mieszczan, zwiększała się liczba wojska.  

Wiele zapisów zawartych w Konstytucji dotyczyło zagadnień 

istotnych także w dniu dzisiejszym stąd tak ważne jest jej 

znaczenie.  

 

Po 373 dniach przeciwnicy ustawy - Polacy popierani przez Rosję 

- zawiązali w Targowicy konfederację przeciw nowej konstytucji  

i rozpętała się wojna. 

 

 Przegrana Polski przekreśliła dzieło Sejmu Wielkiego. Mimo, to 

odnieśliśmy zwycięstwo moralne. Samo uchwalenie Konstytucji 

było dowodem na to, że Polska weszła na drogę postępu i reform, 

że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku.  
 

Recytator 1(Oliwia D.) :  

             
W ten świąteczny dzień majowy Na biało-czerwono zakwitła ulica 

 Powiało narodową dumą Konstytucji 3-majowej rocznica 

 

 Z zaświatów słychać śpiewy Te Deum  I serc pradziadów mocne 

bicie 

Jest nadzieja dla narodu Wiara w sukces, lepsze życie 

 

 Poruszone serc miliony Nie zadusi obca władza 

 Niech kościelne biją dzwony A ten dzień się wciąż odradza 

 

 Narodowy nasz testament  Zniewolenia pomógł przetrwać czas 

 Trwały ten fundament Złączył w jedno wszystkich nas 
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Uczniowie  kl. 1.e (Ada S, Emil F): 
 

Kto ty jesteś?— Polak mały. 

Jaki znak twój?— Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz?— Między swymi. 

 W jakim kraju?— W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia?— Mą Ojczyzną. 

Czym zdobyta?— Krwią i blizną. 
Czy ją kochasz?— Kocham szczerze. 

 A w co wierzysz?— W Polskę wierzę!                             
 
Recytator 2 (Magda P):  

 
Rzucajmy kwiaty po drodze, Kędy przechodzić mają 

 Szczęście narodu wodze, Co nowy rząd składają, 

 Weźmy weselsze szaty, Dzień to kraju święcony 

 Jakże ten król nasz bogaty! Skarb jego – serc miliony. 

 

 3 Maj – rocznica pięknych serc! Maj – rocznica wielkich 

myśli, 

 Tym, co dawno przeminęli, Hołd składają, ci co przeszli. 

 Choć przeminął dawno wiek, Dawne hasła się zmieniły, 

 Orzeł począł nowy bieg. Lecz z przeszłości czerpał siły. 

 

Uczniowie kl. 1e (soliści Giada K, Oliwia H. refren cała klasa)  

piosenka pt: ”To nasza Ojczyzna” 
Popatrz na niebo błękitne 

Popatrz jak wiatr pędzi chmury 

Wiosna zielenią tu kwitnie 

Jesień to kolor purpury. 

 

Refren: Ziemio rodzinna, ziemio ojczysta 

Jesteś w powietrzu, wodzie, i liściach 

Tyś naszym domem, szczęścia iskierką 

I najpiękniejszą- naszą piosenką. 
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Trawa na łąkach się złoci 

I karmi nas ziemia żyzna 

A księżyc błyszczący nocą 

.Szepcze- to nasza ojczyzna 

 

Refren: Ziemio itd. ... 

 
Recytator 3( Ola Sz.) 

 

Takiego maja, ślicznego maja nie było jeszcze! 

Umył się rano rosą poranną, srebrzystym deszczem. 

Potem się otarł przędzą ze złota w tęczę wplecioną, 

włosów promienie związał misternie wstążką czerwoną. 

Po słońca smużkach na lekkich nóżkach 

zbiegł z piosnką do nas, fiołki,  sasanki, kaczeńców 

wianki przyniósł w ramionach. 

 
Uczniowie klasy 1e (Polonez Warszawski) 

 

 

Recytator 4 (Paulina Ch) :   

 

 Czy to można zrozumieć, Czy w to można uwierzyć, 

 Że kiedyś dzieciom broniono Polskich pacierzy? 

 Że się po polsku czytać uczono  Po kryjomu 

 I że tylko w domu  I bardzo ostrożnie  

 O historii polskiej mówić było można? 

 
Uczniowie kl. 1 e  
piosenka pt: ”Polska – nasza Ojczyzna” 
 

Czy to noc, czy to dzień 

W kraju naszym pięknie jest 

Już od morza aż po góry. 

Szczyty Tatr cudne są 

Giewont dumnie pręży pierś 
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I wzlatuje ponad chmury. 

 

Ref.   Bo to nasz kraj – nasza Ojczyzna 

Językiem mym piękna polszczyzna. 

Polska ziemia wzdłuż i wszerz 

Najcenniejsza dla mnie jest 

Zawsze będę mieszkać tutaj 

 

Jezior blask, morza szum,  

wszystko dla mnie piękne jest 

w tym kochanym kraju moim. 

Tutaj las, jezior blask 

Każdym latem wzywa nas 

Wiatr kołysze białe chmury. 

 
Recytator 5 (Klaudia Z) 

Rozwiń skrzydła, orle biały – i koroną złotą świeć. 

Do przeszłości Polski całej w sercach naszych miłość 

wznieć! 

Srebnopióry ptaku nasz,  Ty nam drogi w przyszłość 

wskaż; 

Chrobrych myśli i Maja brzask – wykuć czynem w 

Polski blask 

 
Uczennica (Magda P) 

 

 

Uczniowie  wszystkich szkół w Polsce 3 maja nie mają 

lekcji , a dorośli nie idą do pracy by godnie świętować 

rocznicę uchwalenia konstytucji. Pamiętajmy  w te 

majowe dni również o święcie polskiej flagi w dniu  2 

maja ,ozdóbmy nasze mieszkania i domy narodowymi 

flagami. Cieszmy się i aktywnie odpoczywajmy w dniu 

naszego narodowego święta. 

  
Uczennica(Magda P) 
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-Baczność  poczet sztandarowy wyprowadzić sztandar  

 
( po wyprowadzeniu sztandaru z Sali)  

-Spocznij  

 

-Podziękowanie wszystkim za cierpliwość  i 

uwagę.(dyrektor lub nauczyciel prowadzący) 

 

 

 
-(Na wyjście  piosenka Marka Grechuty  pt. „Ojczyzna”) 

 
 

 

 

 

                                                                                          Opracował  mgr Bogdan Franus 


