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„POLSKA  NASZA  OJCZYZNA‟    

    W 2017 roku obchodzimy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od tego, 
jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono 
w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju 
ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. 
Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy 
dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu. To w rodzinie należy kultywować 
szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców 
dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami narodowymi i reagowania 
na nie. Patriotyzm jako miłość do Ojczyzny to przede wszystkim miłość, której przedmiotem 
jest społeczność jako wspólnota osób. Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy 
wychowaniem w rodzinie ,a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna. 
     W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę w naszym przedszkolu 
odgrywa przybliżenie dzieciom symboli narodowych. Stanowią one łącznik między historią 
narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. 
     Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi  towarzyszy radość, a jednocześnie 
poczucie powagi tematu. Postawa szacunku wobec narodowych symboli jest przejawem 
kultury i umiłowania Ojczyzny. Wszystkie dzieci z naszej placówki uczestniczyły w 
uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości 08.11.2017roku. Oglądały 
przygotowany przez najstarsze dzieci z grupy IV program słowno - muzyczny o symbolach 
narodowych, który opracowała nauczycielka Pani Teresa Motyl. Wspólny śpiew Hymnu 
Narodowego , przyjęcie postawy zasadniczej, zapoznanie z symboliką godła, flagi  było dla 
młodszych dzieci wyjątkowym przeżyciem. Ukazanie piękna polskiej przyrody w wierszach i 
utworach muzycznych polskich kompozytorów- układy taneczne do muzyki Fryderyka 
Chopina , stroje dzieci , dekoracje; to elementy wpływające na doznania estetyczne naszych 
wychowanków, doznania, które rozbudzają uczucie miłości do ojczyzny.
     Ważnymi gośćmi na uroczystości byli również rodzice dzieci, którzy z dużym 
zaangażowaniem włączyli się w jej przygotowanie .
      Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły również w zajęciach zorganizowanych przez 
Ośrodek Kultury ZIEMOWIT ,,Poznajemy symbole narodowe” w czasie których oglądały 
filmy i bajki nie tylko o symbolach , ale również odbyły wirtualny spacer po Warszawie i 
Krakowie.  
      Wspólne przeżywanie świąt narodowych i lokalnych, uczestnictwo w programach  
o charakterze patriotycznym, śpiew pieśni patriotycznych to działania dzięki którym 
kształtujemy u naszych wychowanków postawy patriotyczne.”
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