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Zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej
Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej,
narodowej. Dążymy do tego, żeby dzieci rozumiały, że mówią po polsku
bo są Polakami, a kraj w którym mieszkamy to Polska. Treści dotyczące
wychowania patriotycznego, w większości programów ułożone są w myśl
zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku do tego, co dalekie
i nieznane.



Przedszkole ma do
spełnienia istotną rolę 

w zakresie zaznajamiania
dzieci z symbolami

narodowymi, zarysem
mapy Polski, stolicą,

hymnem. Są to właśnie
elementy nierozerwalnie

związane z pojęciem
"OJCZYZNA". 



Rodzicu,
 masz najważniejszą rolę 

w wychowaniu małego patrioty!



Punktem wyjścia dla rozwoju
osobowości małego Polaka jest

poznanie języka ojczystego,
umacnianie więzi z najbliższą rodziną

i krewnymi. To właśnie w tym
środowisku dziecko uczy się pełnienia
roli brata, siostry, uczy się pełnienia
obowiązków, podporządkowywania

się rodzicom, samodzielności,
niesienia pomocy najbliższym,

kultywowania miłości, zrozumienia 
i przyjaźni. 



Najbliżsi powinni być źródłem
norm, wartości kształtujących

postawy młodego człowieka. To w
rodzinie powinien się

racjonalizować i pogłębiać szacunek
do symboli narodowych, do małej i

wielkiej Ojczyzny. Rodzicie
powinni rozmawiać 

z dziećmi o rodzinnych korzeniach
np. podczas wspólnego oglądania

rodzinnych fotografii, dzięki
wykonywaniu drzewa

genealogicznego swojej rodziny,
ucząc się swojego nazwiska, adresu

zamieszkania czy nazwy przedszkola.



Dobry przykład rodziców
dostarcza dziecku wzorów

zachowania, rodzic powinien
budzić szacunek do Polski i

symboli narodowych (godło,
flaga, hymn Polski) poprzez
wywieszanie flagi z okazji

narodowych świąt, udział w
różnych wydarzeniach
narodowych, np. mecze

piłkarskie, kibicowanie polskim
sportowcom, odczuwanie dumy
z sukcesów Polaków, kupowanie

polskich produktów.
 



 Dzieci należy zapoznawać z legendami 
i opowiadaniami dotyczącymi przeszłości

własnej miejscowości. Ważne jest także: typowa
zabudowa, stroje ludowe, sztuka ludowa, a także
tańce i piosenki ludowe. Tradycja spełnia ważną

i pożyteczną rolę w rozwoju dziecka. Dzieci
muszą zapoznawać się z tradycją w sposób

aktywny, gdyż taki sposób angażuje zmysły 
i emocje dzieci oraz umożliwia im pełnię

radosnego przeżycia, np. poprzez angażowanie
ich do wspólnego przygotowywania potraw,

przetworów, pieczenia pierniczków, ciast,
przygotowywania dekoracji z okazji różnych

świąt.
 



Kształtowanie miłości do Ojczyzny 
u młodego pokolenia jest 

i będzie jednym z najważniejszych
zadań tak dla nas jak

 i dla całego społeczeństwa.



W wychowaniu
patriotycznym chodzi

głównie o to, aby
kształtować postawy

emocjonalnego
przywiązania do rodziny,

lokalnej społeczności i kraju
oraz o rozwijanie

pozytywnych zachowań
społecznych.
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