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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Inaczej wartość, jaką jest patriotyzm, tłumaczy się przedszkolakowi, a inaczej starszemu 

już dziecku. Warto jednak zacząć już od najwcześniejszego wieku. Receptą jest wspólne spędzanie 

czasu z dziećmi na rysowaniu, czytaniu legend czy spacerach. Wówczas kolory biały i czerwony, 

orzeł w koronie czy słowa Mazurka Dąbrowskiego przyswajane są w naturalny sposób. Rodzice 

powinni też zaszczepiać dzieciom zasady, które pozwolą im odnaleźć się w dorosłym życiu i 

dokonywać właściwych wyborów. Warto więc dbać o czystość języka i poprawność mowy 

polskiej, przy okazji świąt państwowych podkreślać strojem ich wagę, aktywnie uczestniczyć w 

lokalnych celebracjach patriotycznych. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Bełza, Katechizm polskiego dziecka, w: Antologia poezji polskiej dla dzieci, red. J. 
Klecel, Warszawa 2009, s. 28. 

 

Wstęp 

W wierszu Katechizm polskiego dziecka poeta oparł się na schemacie pytań i odpowiedzi – 

dialogu, który prowadzi dorosły człowiek z kilkuletnim chłopcem. Pytania i odpowiedzi są 

zestawione w taki sposób, że stanowią swoisty wykład zasad patriotyzmu, które każde polskie 

dziecko powinno znać.  

Cytat 

„Kto ty jesteś? – Polak mały. 

Jaki znak twój? – Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? – Między swymi. 

W jakim kraju? – W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? – Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? – Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? – Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? – W Polskę wierzę. 

Czym ty dla niej? – Wdzięczne dziecię. 
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Coś jej winien? – Oddać życie”. 

Podsumowanie 

Omawiając wartość życia człowieka w aspekcie społecznym, naturalnie pojawia się pojęcie 

patriotyzmu. Jak rozmawiać na ten temat z dziećmi? Podpowiedzią może być wiersz W. Bełzy, 

który nakreśla główne składowe naszej narodowej tożsamości. Patriotyzm to miłość do własnego 

kraju, znajomość jego tradycji oraz szacunek do własnych przodków i rodaków. Patriota wie jakie 

są barwy flagi narodowej i co jest godłem jego kraju. Jest dumny ze swoich bohaterskich 

przodków i historii.  
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