
Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw 

dzieci w przedszkolu. 

 

 
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów  

i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro 

swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego , co stworzyły poprzednie pokolenia, to 

gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności 

narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów. 

Treści wychowania w duchu patriotycznym realizowane są już na szczeblu edukacji 

przedszkolnej, są elementem przygotowania dzieci do nauki w szkole. 

Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny 

przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści 

dotyczące wychowania patriotycznego poznajemy w myśl zasady, że przechodzimy od tego, 

co najbliższe dziecku do tego , co dalekie i nieznane. 

Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego miasto czy wieś w którym mieszka z rodziną, 

przedszkole i koledzy, sąsiedzi, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się 

zadomowiony i bezpieczny. Ten krąg stopniowo rozszerza się. 

Samo  pojęcie słowa „Ojczyzna” jest dla dziecka abstrakcją, gdyż nie rozumie ono do końca 

jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – 

moja ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać tę iskierkę 

patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka.  

Pierwszym i stanowiącym punkt wyjścia etapem dla rozwoju osobowości małego Polaka jest 

poznanie języka ojczystego, umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi gdzie dziecko 

uczy się pełnienia określonych ról – brata, siostry, obowiązków, podporządkowywania się 

poleceniom rodziców, samodzielności, itp. 

Płaszczyzna doświadczeń społeczno-moralnych dziecka rozszerza się w przedszkolu, gdzie 

staje się ono członkiem grupy, zaczyna w niej zajmować określoną pozycję, podlegać opinii 

społecznej i wypełniać różne obowiązki. Współdziałanie w grupie przedszkolnej pod 

bacznym okiem nauczyciela- wychowawcy pozwala również na rozwijanie w dziecku uczuć 

życzliwości w stosunku do dorosłych i rówieśników, przyzwyczajanie do uprzejmości, 

współdziałania, drobnych świadczeń i ustępstw na rzecz innych, a także do przyjścia im  

z pomocą w kłopotliwych sytuacjach życiowych. 

Przedszkole wykorzystuje wewnętrzną potrzebę wyrażania przez dziecko swoich przeżyć  

i doznań poprzez różne rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka, (piosenki, tańce, 

opowiadania, bajki, baśnie, legendy, wiersze, rysowanie, malowanie, różne uroczystości 

przedszkolne, itp.) Poprzez organizowane spacery, wycieczki, których celem jest 

zaznajomienie najmłodszych z najbliższym środowiskiem tj. (szkoła, posterunek policji, straż, 

urząd miejski, kościół, najbliższe zabytki, miejsca pamięci narodowej, itp.) dzieci 

zaznajamiają się z historią i tradycjami danej miejscowości. 

W starszych grupach poszerza się krąg zainteresowań dzieci, dlatego oglądają mapę Polski, 

poznają Warszawę - stolicę Polski, główną rzekę – Wisłę, góry, morze itp. Zapoznają się  

z przeszłością własnej ojczyzny, gdzie bajki i legendy mają swoje znaczące miejsce. 

Dowiadują się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej. 

Szczególnym sposobem budzenia miłości i przywiązania do rodzinnego kraju są wyprawy 

przedszkolaków na łono natury aby obcować z przyrodą w różnych porach roku. Kontakty te 

mają charakter wielowymiarowy. Przyroda cieszy, zachwyca, daje wytchnienie, jest obiektem 

różnych zainteresowań, uczy szacunku i poszanowania ziemi ojczystej. 



Dzieci w przedszkolu poznają symbole narodowe takie jak: godło Polski, hymn narodowy, 

flagę, herby miast, itp. Są to elementy nierozerwalnie związane z pojęciem „Ojczyzna”,  

a wiec godne najwyższego szacunku i powagi. 

Wprowadzać patriotyczne tematy dzieciom w przedszkolu można na wiele sposobów np. 

- konkursy plastyczne, 

- akademie i recytacja wierszy, śpiew piosenek, 

- organizowanie uroczystości przedszkolnych typu:( Boże narodzenie – Wigilia, Wielkanoc) 

- wycieczki do muzeum, 

- wycieczki na łono natury (las, park, jezioro, itp.) 

- czytanie opowiadań, legend, 

- wystawy starych i rodzinnych pamiątek, 

- zapraszanie starszych ludzi do przekazania dzieciom cennych wspomnień, 

- organizowanie zajęć związanych ze sławnymi postaciami np.(muzyka + ilustracja Chopina) 

Wprowadzając patriotyczne tematy dzieciom w przedszkolu poszerzamy im wiedzę 

historyczną, przekazujemy wartości i postawy patriotyczne. Kształtujemy u dzieci poczucie 

przynależności do wspólnoty narodowej. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się 

wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju 

ojczystego. 

 

A. Bartkowiak 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


