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Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci od najmłodszych lat ma szczególne 

znaczenie. Ogromną rolę w pobudzaniu miłości do Ojczyzny spełnia przedszkole, gdzie 

wartości patriotyczne przedszkolaków przejawiają się nie tylko w odniesieniu do Ojczyzny                     

w której żyją ale również do swojej ziemi rodzinnej zwanej „Małą Ojczyzną”. Zadaniem 

przedszkola jest budzenie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez umocnienie tożsamości 

regionalnej i narodowej. Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym 

mieszka z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi, miejsce, gdzie wszystko jest znajome                

i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny. Dziecięcy patriotyzm to poznanie historii 

najbliższego otoczenia, symboli narodowych, wierszy, piosenek o charakterze patriotycznym 

czy regionalnym.

W naszym przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego podejmujemy szereg działań 

zmierzających do krzewienia patriotyzmu wśród dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

patriotyzm lokalny. 

Nasze przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z przewodniczącym Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej – Panem Zbigniewem Pękalą. Podczas spotkania wykazały 

się bardzo dużą wiedzą o naszym regionie. Chętnie brały udział w zabawach quizowych 

i zagadkach. Pan Zbigniew w ciekawy dla młodego odbiorcy sposób przedstawił historię miasta 

i okolicy, przekazał cenne informacje na temat architektury, historii, przyrody Ostrowca 

Świętokrzyskiego. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Moje miasto”. Spotkanie było okazją do 

utrwalenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym i środowisku przyrodniczym naszej najbliższej 

okolicy.



Spotkanie zakończyło się rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego                             

pt. ,,Ostrowiec Świętokrzyski – moje miasto w rodzinnym obiektywie” adresowanym do 

dzieci i rodziców. Celem konkursu, oprócz rozwijania u przedszkolaków pasji fotograficznych, 

było także kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i 

jego okolic (krajobrazu, zabytków, ciekawych i mało znanych miejsc) oraz ukazywanie 



różnorodności i piękna Ostrowca Świętokrzyskiego. Przedszkolaki ze wszystkich grup 

wiekowych licznie przystąpiły do udziału w konkursie, a ogromne zróżnicowanie ich prac 

pozwoliło ukazać nasze miasto z niezwykłej, często mało znanej dotąd perspektywy.

Kontynuacją realizowanych w przedszkolu działań patriotycznych był udział                         

w wycieczkach po naszej „Małej Ojczyźnie”. Były to wyprawy do Muzeum Historyczno – 

Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Zwiedzając najbliższą okolice przedszkolaki 

miały okazję poznać historię wydobycia krzemienia oraz obejrzały rekonstrukcję wioski                     

z okresu neolitu. Nad udostępnionymi do zwiedzania wyrobiskami oglądały ciekawe 

ekspozycje muzealne, dawne narzędzia, opisy sposobów obróbki krzemienia.

Nasze przedszkole zwraca szczególną uwagę na ukazanie dzieciom piękna Ojczyzny 

zarówno tej małej, jak i wielkiej, zwłaszcza w tym szczególnym 2018 r., kiedy obchodzimy 

100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podejmowane działania w przedszkolu 

zmierzają do kształtowania postaw pełnych miłości i przywiązania do swojego kraju                

i regionu.  Młody człowiek powinien posiadać poczucie wspólnoty ze wszystkim co się dzieje 

w Polsce i najbliższej okolicy. Miłość do Ojczyzny oraz postawy patriotyczne przedszkolaków 

są i będą jednym z najważniejszych zadań zarówno dla nas jako przedszkola, jak i całego 

społeczeństwa.
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