
  

"Kto ty jesteś? Polak mały ….” 

Każdy z nas, gdy uczęszczał do szkoły uczył 

się wiersza „Kto ty jesteś?“. Z dumą, będąc uczniami, recytowaliśmy 

na apelachczy przedstawieniach szkolnych. A dziś? Jak dziś wygląda nasz 

patriotyzm? W jaki sposób powinniśmy rozmawiać z dziećmi 

o patriotyźmie? W dalszej części artykułu postaram sie przybliżyć kilka 

propozycji dla Państwa. 

Patriotyzm przede wszystkim rozumiemy jako gotowość do poświęceń 

w imię ojczyzny. Jest to pojęcie bardzo szerokie i zawiera w sobie wiele 

przykładów działań, jakimi można przysłużyć się swojemu krajowi. 

W obecnych czasach jednak nie jest łatwo być patriotą. A więc nasuwa się 

pytanie: Jak uczyć dziecko patriotyzmu? Każde dziecko uczy się przez 

obserwację. Ważne jest więc, abyśmy jako rodzice dawali przykład naszego 

patriotyzmu każdego dnia. Nasze dziecko musi widzieć w nas patriotę, żeby 

samemu być patriotą. Jako uważny obserwator na pewno zauważy jak 

wywiesimy flagę czy pójdziemy na wybory. Takim działaniom zawsze 

powinna towarzyszyć  rozmowa, którą rozpoczniemy z dzieckiem 

wyjaśniając dlaczego to robimy. W dalszej części naszej rozmowy 

powinniśmy wspólnie z dzieckiem przeanalizować symbole narodowe. 

Biało- czerwona flaga czy wizerunek Orła Białego to doskonałe wyjście 



do zabaw twórczych na niedzielne po południe. Flagę wspólnie można 

namalować, wykleić czy ułożyć z klocków lego. Może to być wspaniały, 

wspólny czas dla rodzica i dla dziecka. Podczas zabaw twórczych warto 

opowiedzieć lekcję historii o powstaniu flagi, legendy założenia państwa 

polskiego czy nauczyć „Mazurka Dąbrowskiego”. Bez względu na to, czy 

czujemy się patriotami, czy nie, czy wieszamy flagę podczas świąt 

narodowych, czy nie, możemy opowiadać dzieciom o swojej wersji miłości 

do ojczyzny, jak ją rozumiemy i czujemy. Do dzieci najbardziej przemawia 

tzw. lekcja historii na żywo czyli nasza wspólna wycieczka do miejsc 

znanych z podręczników czy opowieści, ale ważnych historycznie. Warto 

więc wybrać się do muzeum, odwiedzić grób nieznanego żołnierza czy 

zatrzymać się przed pomnikiem np. Króla i opowiedziećw kilku słowach 

o tej osobie i historię jaka jest z nią związana. Po wycieczce można utrwalić 

wiadomości czytając książki historyczne o miejscach, w których byliśmy czy 

wspólnie wykonać pracę plastyczną np. widokówkę z danego miejsca. 

Tu warto zwrócić uwagę na: „Wielką księgę małego Polaka“ Joanny 

Bachanek, „Ignaś. Opowieści patriotyczne“ Wioletty Piaseckiej czy „Jaki 

znak twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości“ Michała Rusinka. 

Takimi małymi krokami przybliżamy dzieciom dzieje naszego kraju 

i pokazujemy, że można być patriotą każdego dnia. 
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