
POLAK MAŁY – CZYLI PATRIOTYZM JUŻ 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. 

Wiek XXI to wiek migracji młodych Polaków, braku więzi uczuciowych 

z krajem, w którym się mieszka, znikomej wiedzy na temat jego kultury 

i tradycji. Pęd cywilizacji spowodował, że zapomniano o takich pojęciach, jak: 

patriotyzm, ojczyzna, integracja wspólnot. 

Problemem, który pozostanie zawsze aktualny, będzie stosunek 

człowieka do własnej Ojczyzny, przywiązanie i miłość do niej, a także poczucie 

wspólnoty ze wszystkim, co się w Polsce dzieje i co jej dotyczy. 

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od 

najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość 

emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, 

który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się 

w dziecku, 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 w domu, przedszkolu, w codziennym życiu. W wychowaniu 

patriotycznym dzieci chodzi o kształtowanie postaw emocjonalnego 

przywiązania do ojczystego kraju, o rozwijanie pozytywnych zachowań 

społecznych i cech charakteru dobrego człowieka – Polaka – patrioty. 

Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, 

gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby 

w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak - patriota - Polska - moja 

Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, 

rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi 

dla percepcji małego dziecka. 

Pierwszym i stanowiącym punkt wyjścia etapem dla rozwoju 

osobowości małego Polaka jest poznawanie języka ojczystego, umacnianie 



więzi z najbliższą rodziną, krewnymi. W tym środowisku dziecko od urodzenia 

uczy się pełnienia określonych ról - brata, siostry (młodszego, starszego), 

obowiązków, podporządkowywania się poleceniom rodziców, samodzielności, 

niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni i chęci 

uprzyjemniania życia. 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, biorąc w coraz większym stopniu udział w życiu 

zbiorowości. 

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. Organizuje zajęcia, gdzie przedszkolak 

może wypowiedzieć się w języku sztuki, w języku gestów i symboli. Dlatego 

też w kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku przedszkolnym 

szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, 

plastyka. Dzieci biorąc udział w uroczystościach przedszkolnych, malując do 

muzyki instrumentalnej i wokalnej przepojone są klimatem polskości, tego co 

moje, nasze, rozwija i utwierdza się poczucie własnego ja – Polaka. Dużą rolę 

w wychowaniu patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura w przedszkolu. 

Dlatego warto sięgać po nią przy różnych okazjach w zależności od tematu 

aktualnie realizowanego lub kontaktów okolicznościowych, których nie brak na 

co dzień. Nauczyciele wykorzystując różne formy pracy jak: opowiadania 

utworów, czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem 

ilustracji, przekazywanie baśni, legend, inscenizowanie utworów literackich 

czy tworzenie tekstów literackich przez dzieci kształtują postawy społeczno 

- moralne, umacniają i rozwijają przywiązanie do kraju rodzinnego, utrwalają 

i wzbogacają kulturę językową dzieci. Ponadto literatura dla dzieci o tematyce 

patriotycznej kształtuje cechy społeczne dziecka, jego umiejętność życia 

i działania wśród ludzi, rozwija uczucia patriotyczne, przybliża przedszkolakom 



wiedzę o ojczyźnie. Literatura polska obfituje w wiele innych wartościowych 

utworów, które ubogacą kulturowo dzieci.

Uważam, że kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem 

nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków, które 

w przyszłości ujmie w swe ręce losy Ojczyzny. Nauczyciel realizując treści 

z wychowania patriotycznego powinien sam czuć się nieodłączną częścią 

swojego rodzinnego kraju.

Opracowanie: Hanna Pitkiewicz                                                                    

WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECKA

ROLA RODZICÓW W ROZWOJU SAMODZIELNOŚCI DZIECKA

Człowiek samodzielny to człowiek wolny i odpowiedzialny za podejmowanie 

przez siebie działania.

Działanie samodzielne to takie, które spełnia trzy kryteria:

 jest podejmowane z własnej inicjatywy,

 zmierza do określonego celu,

 służy realizacji własnych poczynań, a nie uzyskaniu czyjejś aprobaty.

Samodzielność jako cecha osobowości, rozwija się etapami i przechodzi od 

niższych do wyższych form rozwoju i działania.

W okresie wieku przedszkolnego nasila się rozwój samodzielności 

umysłowej, praktycznej i społecznej, lecz jego efektywność zależy od 

czynników środowiskowych. Wychowanie odgrywa w tym względzie decydującą 

rolę. 

W kształtowaniu samodzielności ważną rolę odgrywa najbliższe środowisko, 

ponieważ dziecko wykonuje o własnych siłach pierwsze czynności w domu 

rodzinnym. Jego rozwój zależy więc od warunków, postawy rodziców, metod 

wychowania, umiejętności kierowania rozwojem. Wykonując proste czynności 

dziecko zaspokaja własne dążenia do autonomii  i samodzielności. Brak 

sytuacji sprzyjających rozwijaniu samodzielnego działania, umiejętności 

praktycznych, prowadzi do stopniowego „wygaszania” tej tak ważnej wrodzonej 

cechy człowieka.

Ochranianie, wyręczanie powodują zahamowanie rozwoju takich cech, jak 

niezależność i odpowiedzialność. Ponadto dziecko pozbawione możliwości 



samodzielnego rozwoju, w życiu dorosłym posiada poczucie niższej wartości 

oraz nie przejawia dążności do samorozwoju i samorealizacji. Można więc 

uznać, że zaburzeniu ulega realizacja najważniejszych potrzeb człowieka.

W osiąganiu samodzielności nieodzowne są:

 ocena możliwości dziecka - opiekun powinien być uważny zarówno 

na osiągnięcia dziecka, jak i na jego potencjał i z wyczuciem 

formułować kolejne zadania tak, by nie wykraczały dalej niż jeden 

krok ponad to, co dziecko potrafi zrobić i zrozumieć. Inaczej mówiąc, 

aby skutecznie zmotywować dziecko do pracy należy wykorzystywać 

posiadaną przez nie wiedzę,

 pomoc w prostych, domowych czynnościach,

 próby samodzielnych czynności samoobsługowych – ubieranie 

(samodzielne próby komponowania swojego stroju), jedzenie, mycie, 

sprzątanie po sobie… - tu bardzo ważne okazanie szacunku, 

cierpliwości i uznania dla zmagań dziecka,

 częste kontakty z innymi ludźmi – sąsiadami, znajomymi, kolegami na 

podwórku,

 unikanie nadopiekuńczości i wyręczania,

 zbudowanie przyjaznego otoczenia domu, ułatwiającego stawanie się 

samodzielnym człowiekiem, np.: stołeczek przy zlewie w łazience, 

najniższa szuflada dla ubranek, itp.

 dostrzeganie najdrobniejszych nawet sukcesów w osiąganiu 

samodzielności, np.: „cieszę się, że dziś pamiętałeś aby równo ułożyć 

buciki w przedpokoju – to się nazywa samodzielność”,

 umożliwienie dziecku dokonania wyboru,

 nie zadawanie zbyt wielu pytań -  obserwowanie i nazywanie tego co 

robi,

 nie spieszenie się z dawaniem odpowiedzi - zapytaj dziecko co o tym 

myśli,

 zachęcanie dziecka do korzystania z cudzych doświadczeń,

 nie odbieranie nadziei - wspieranie w sytuacji porażek i uczenie 

aktywnego ich pokonywania,

 nauczenie dziecka odpowiedzialności za własne postępowanie 

- przewidywanie konsekwencji określonych aktywności, można to 



zrobić w rozmowie z dzieckiem na temat „co by było gdyby”, „a co 

będzie, gdy”.

Rodzicu, przekonuj swoje dziecko, że mimo trudności jakie napotyka 

w zdobywaniu samodzielności,  jesteś dumny z jego pracy i wysiłku. (Faber 

i Mazlisch, 2002).

Efektem takich działań dorosłego powinno być przekonanie dziecka, że 

zrobiło coś samo, że jest samodzielne i niezależne, przy jednoczesnym 

przekonaniu, że w razie potrzeby zawsze może zwrócić się o pomoc. Poczucie 

tego, że jest się w stanie samemu coś zrobić, oraz duma z efektów pracy jest 

bardzo ważnym elementem rozwoju dziecka, kształtuje poczucie sprawstwa, 

myślenie przyczynowo – skutkowe, wpływa na poczucie własnej wartości, 

a także motywację do pracy (co jest nie do przecenienia w wieku szkolnym). 

Dzięki pomocy dorosłego dziecko może z radością i ufnością samodzielnie 

poznawać świat i radzić sobie z przeciwnościami.

Uczenie dziecka samodzielności i niezależności nie jest prostym zadaniem, 

wymaga cierpliwości, zawsze jednak warto pamiętać o tym, że pracując 

z przedszkolakiem łatwiej nam będzie poradzić sobie z uczniem, którego 

dążenie do autonomii będzie w dużej mierze zależało od doświadczeń 

z dzieciństwa.

Opracowanie: Hanna Pitkiewicz
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