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Drodzy Rodzice i Kochane Przedszkolaki! 

Witamy Was serdecznie w kolejnym wydaniu naszej gazetki 

przedszkolnej. W numerze listopadowym realizujemy kolejną wartość 

z cyklu „Wartość na każdy miesiąc”.  

LISTOPAD - PATRIOTYZM 

10.11.2020r. 

we wszystkich grupach 

będzie realizowany temat 

o Patriotyzmie. 

Jest to dzień poprzedzający „Dzień Niepodległości”.W tym dniu 

dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych w odświętnych ubraniach 

wspólnie uczczą to ważne święto. O godzinie 11:11 odśpiewają ,,Hymn 

dla Niepodległej”, zaśpiewają piosenki patriotyczne i zarecytują 

wiersze, których nauczyły się ze swoimi nauczycielkami. Wykonają 

też kotyliony patriotyczne. Co roku ten dzień wyglądał inaczej w 

naszej placówce. Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły uroczystości 

integracyjnej. Niestety w tym roku ze względu na pandemię, uczcimy 

to święto w swoich grupach przedszkolnych. 



 

Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości rozpoczyna się już w przedszkolu. 

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego i nas jako nauczycieli jest 

dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. 

Rezultaty w tym zakresie osiągamy poprzez stosowanie metod opartych na 

aktywizacji dziecka, a także przez organizowanie kontaktów naszych 

wychowanków z bliższym i dalszym środowiskiem. To w wieku przedszkolnym 

kształtują się podstawy osobowości. Nasze przedszkole jako instytucja 

wychowująca oraz ucząca kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru 

i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie udział w życiu społecznym. U małego 

dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania 

w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego 

miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. „małej ojczyzny’’, którą 

mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć. 

Dla dziecka w wieku przedszkolnym pojęcie „Ojczyzna” jest abstrakcyjne.  

Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowa: Polak – patriota – Polska – moja 

Ojczyzna, nauczyciele „małymi kroczkami” przybliżają mu obraz kraju, 

rozbudzają tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi 

percepcji dziecka. 

Nauczyciele podczas zajęć i zabaw starają się w zrozumiały sposób  uświadomić 

swoim wychowankom, jak należy postępować by być dobrym patriotą. Zapoznają 

dzieci z symbolami narodowymi, tradycjami i obrzędami naszego kraju, strojami 



regionalnymi. Organizują zajęcia z wykorzystaniem baśni, legend, wierszy  

i piosenek patriotycznych oraz wykorzystują ciekawe techniki prac plastycznych, 

uczą dzieci tańców narodowych. Organizują spotkania z ludźmi wykonującymi 

ciekawe zawody, spacery, wycieczki do miejsc pamięci narodowej oraz 

uroczystości. 

Realizując tematykę patriotyczną nasi podopieczni poznają i uczą się ,,Kodeksu 

dobrego patrioty”. Zawiera on następujące treści: 

• Jestem Polakiem i mówię po polsku 

• Wiem, że mój kraj to Polska, którego stolicą jest Warszawa 

• Znam i szanuję symbole narodowe: biało- czerwoną flagę, godło-białego orła 

na czerwonym tle, hymn „Mazurek Dąbrowskiego”  

• Znam mój hymn narodowy, przyjmuję prawidłową postawę podczas jego 

słuchania i śpiewania 

• Wiem, jak nazywa się miejscowość, w której mieszkam 

• Znam zabytki i ważne miejsca w mojej miejscowości 

• Szanuję moją rodzinę 

• Znam polskie tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

• Świętuję ważne rocznice historyczne, święta narodowe:11 Listopada - 

Dzień Niepodległości, 2 Maja - Święto Flagi, 3 Maja- Święto Uchwalenia 

Konstytucji 

• Pamiętam o poległych żołnierzach 

• Jestem wzorowym przedszkolakiem 

• Pomagam innym, szanuję koleżanki i kolegów z przedszkola, chętnie się z 

nimi bawię 

• Jestem opiekunem ojczystej przyrody, dbam o nią i szanuję ją  

• Poznaję historię mojego kraju 

• Szanuję zabytki i miejsca pamięci narodowej 

 

Nauczyciele przygotowując zajęcia czerpią inspirację m.in. z literatury 

Korzystając z takich utworów jak: 

• „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, Wanda Chotomska 

• „Legenda o powstaniu Warszawy”, Zbigniew Dimitroca 

• „Wars i Sawa”, Wanda Chotomska 

• „Legenda o smoku wawelskim”, Wanda Chotomska 

• „Co to jest Polska”, Czesław Janczarski 

• „Katechizm polskiego dziecka”, Władysław Bełza 

• „Opowieści patriotyczne dla dzieci”, Wioletta Piasecka 

• „Polak mały”, Stanisław Roch- Wiewiórski 



oraz wykorzystują metody takie jak: piosenki, pogadanki, prace plastyczne, 

tańce, gry i zabawy rozwijające wiedzę o Polsce. 

 



„SYMBOLE NARODOWE” 

 

Każde państwo – i duże, i małe, jak zapewne wiecie, 

ma trzy symbole dobrze znane w świecie. 

My, Polacy nasze symbole bardzo dobrze znamy, 

i teraz po kolei je wszystkie wymieniamy. 

Hymn państwowy, godło Polski i ojczysta flaga – 

na nich skupi się w tym wierszu nasza cała uwaga. 

Kiedy obchodzimy narodowe święta, 

powiewa na wietrze flaga rozwinięta. 

Każde polskie dziecko doskonale ją zna, 

i wie, że flaga Polski dwa kolory ma. 

Na dole kolor czerwony, a na górze biały, 

te kolory nadzieję żołnierzom dawały, 

kiedy w odległych czasach walczyły wojska, 

o to, aby wolna mogła być Polska. 

Wie też każdy Polak – i duży, i mały, 

że naszym godłem jest orzeł biały. 

Skrzydła szeroko ma rozłożone, 

na tle czerwonym, w złotej koronie. 

Możemy zobaczyć ten symbol wszędzie – 

w przedszkolu, szkole i każdym urzędzie. 

Hymn narodowy to pieśń pełna powagi, 

jej słowa od zawsze dodają Polakom odwagi. 

Bo „Mazurek Dąbrowskiego” żołnierze śpiewali, 

gdy walczyli o nasz kraj i wolność zdobywali. 

Kiedy hymn państwowy śpiewamy, 

to swoją postawą szacunek wyrabiamy. 

 

Ciekawe linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

Redaktor: Beata Rakowska 
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Kolorowanki dla chętnych przedszkolaków 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



PUZZLE 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


