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KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH U DZIECI W 
WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno się 
rozpocząć już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania 
przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz 
kształtowanie jego osobowości. Rezultaty w tym zakresie osiąga się 
poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dziecka, a także 
przez organizowanie kontaktów wychowanków z bliższym i dalszym 
środowiskiem. To w wieku przedszkolnym kształtują się podstawy 
osobowości. Przedszkole 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. Małe dziecko uczy się 
poprzez naśladowanie dorosłych, głównie rodziców i innych 
członków rodziny. Stąd też początkowo obraz Ojczyzny utożsamia z 
rodziną. 



 KĄCIK RODZICA  

 

Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu 

ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych, a także 

rozwijaniu poczucia przynależności narodowej. 

"Dzień majowy" 

W pewien piękny dzień majowy 

zebrały się mądre głowy. 

Bardzo długo rozmawiali, 

losy kraju omawiali 

Chcieli by się lepiej żyło, 

                                                        by nic ludzi nie martwiło. 

W końcu wszyscy uzgodnili, 

jak Polacy będą żyli. 

Spisano prawa i zasady, 

obowiązki ustalono, 

a tym samym w naszym kraju, 

ład w narodzie wprowadzono. 

Praw i zasad zbiór spisany 

Konstytucją nazywamy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rysuj po śladzie, pokoloruj godło Polski  



POCZYTAJ MI MAMO… 

Bajka na dzień Matki – dla wszystkich Mam z okazji ich święta – Dnia Matki. Jesteście 

najwspanialsze! I nawet gdy czasami jest ciężko pamiętajcie, że jesteście najukochańsze na 

świecie! 

Bajka o rzece i strumieniu 

Między dwoma wzgórzami, wśród gęstego lasu 

płynęła sobie rzeczka. Niosła wesoło i wartko czystą wodę z gór. Można by ją nawet nazwać 

górskim strumieniem – tak głośno szumiała wśród kamieni, puszczając co chwila zabawne 

odblaski słońca na wszystkie strony. Momentami nurt miała tak porywisty, że gdyby ktoś 

niebacznie przez nią chciał przechodzić to porwać by go mogła swoimi wodami. 

Spływając w dół doliny rosła, ale też uspokajała się coraz bardziej. Teraz już płynęła wolniej i 

bardziej statecznie. Z głowy wyparowały jej szaleństwa górskiego strumienia. Kwiaty 

ozdabiały jej brzegi, a drzewa pochylały się nad taflą przejrzystej wody. Były nawet takie 

miejsca gdzie dzieciaki z pobliskich wiosek przychodziły kąpać się latem. Śmiechu i radości 

było tam co niemiara. 

Spokój i stabilizacja przestały jej jednak wystarczać. Poczuła, że czas przyszedł na następny 

zakręt w jej nurcie. I rzeczywiście – pewnego dnia brzegi rzeki przerwały się z jednej strony. 

Przełamał je drobniutki strumyczek wody. Ruszył w bok tak kruchy, że gdyby nie woda 

zasilająca go cały czas z rzeki zginąłby natychmiast. Rozpłynąłby się po prostu w trawie i 

wsiąkł w tylko na to czekającą ziemię. Nikt by pewnie nawet by się nie zorientował co się 

stało. Wokół czekało przecież tyle niebezpieczeństw i trudności. 
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Płynął niepewnie i chwiejnie, a rzeka 

niepokoiła się o niego gdy tylko choć na chwilkę znikał jej z oczu. Cały czas był przecież taki 

malutki, że choćby kłoda wywróconego drewna mogłaby go zastopować. Dlatego martwiła 

się o niego i nawet gdy cały świat spał dookoła to ona troskliwie sprawdzała czy strumykowi 

nie dzieje się przypadkiem jakaś krzywda. 

Tych nieprzespanych nocy i nerwów było tyle, że czasami zaczynała żałować. Po co mi to 

wszystko było? – pytała się w duchu – Mogłam sobie spokojnie płynąć wśród drzew i śpiewu 

ptaków… 

Kiedy jednak widziała go jak z jej pomocą niestrudzenie prze do przodu to natychmiast o tym 

zapominała. Aż płakać ze szczęścia jej się chciało gdy widziała jak błyszczą w słońcu 

kamienie zanurzone w jego młodziutkim nurcie. To był bez wątpienia najpiękniejszy strumyk 

na świecie. 

Płynęli więc razem dalej do przodu – rozlana szeroko rzeka i baraszkujący wśród drzew 

strumyk. Rósł coraz bardziej i częściej chciał oddalać się na własną rękę. Na otwartej 

przestrzeni nie było problemu, ale gdy wpływał gdzieś między drzewa i długi czas się nie 

pokazywał to rzeka tak się czasami denerwowała, że aż czuła, że jej brzegi powysychają. 

Zdawała sobie jednak sprawę, że im był większy tym częściej to się musiało zdarzać. 

Strumyk rósł i dojrzewał. Teraz już był całkiem sporym potokiem. Wesołym i o dobrym 

sercu. Nie przeszkadzało mu to jednak niekiedy zalać jakiegoś podwórka po drodze. Rzeka 

gdy widziała jakie szkody poczynił to aż się chciała wtedy zapaść pod ziemię. Powtarzała 

tylko sobie, że młodziutkie potoki muszą się przecież wyszumieć. Na szczęście dużo częściej 

rozpierała ją duma. Tak jak wtedy gdy mały spłynął z górki tak wartko, że prawie wodospad 

się zrobił. Albo wtedy gdy zobaczyła, że ludzie postawili nad nim pierwszy mostek. A już 

najbardziej gdy zobaczyła jak wśród drzew zwolnił i zatoczkę z poidłem dla zwierząt w lesie 

przygotował. 

Tymczasem potok rósł dalej i mężniał. Był już teraz samodzielny i rzeki się nie chciał 

trzymać. Mimo to dalej zdarzały się takie dni gdy się o niego niepokoiła. Nawet gdy wszyscy 

wokół mówili, żeby się nie martwić to jej i tak zdarzało się wyobrażać sobie, jak to na 

przykład ludzie decydują się go zatrzymać i zlikwidować bo jakąś fabrykę chcą w tym 

miejscu wybudować. Albo, że strumyk złą drogę dla siebie wybierze i wypłynie na bagna, 

gdzie skończy w brudzie i błocie. 

I w końcu przyszedł ten dzień. Rzeka czuła, w sercu, że tak to będzie. Potok był już tak duży, 

że nie mogli płynąć dalej razem. Było jej strasznie smutno, ale nie chciała dać po sobie tego 
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poznać. Nie wypada przecież, żeby ktoś widział rzekę płaczącą. Z tego dnia zapamiętała 

tylko, że deszcz padał wtedy długo i rzęsiście z nisko zawieszonych nad ziemią chmur. 

Od tego czasu płynęła sama. Leniwy nurt niósł ją dalej i dalej. Dni wydawały się podobne do 

siebie i zlewały się w jednostajny nurt wolno upływającego czasu. Ptaki tylko czasami 

przynosiły wieści, że potok dobrze sobie w życiu radzi. 

Pewnego dnia coś jednak wyrwało rzekę z jej 

codziennego zamyślenia. Nurt doprowadził ją do wielkiego zbiornika. Nie, to jeszcze nie było 

morze. Wielkie rozlewisko utworzyło się w kotlinie zasilane wodą z wielu nurtów. Masy 

wody przelewały się leniwie z miejsca na miejsce. Wtedy właśnie go zobaczyła. Tak wyrósł, 

że wcale nie było łatwo go poznać. Ale to na pewno był on – jej strumyk, jej potok. Tylko 

teraz już wielki i silny. Płynął w jej stronę z uśmiechem, a jego wody niosły ze sobą piękne, 

żółte kaczeńce. Wielka radość zapanowała w sercu rzeki. Radość i ogromny spokój, który 

zalał ją od najgłębszego dna, aż do samej powierzchni. I nie miało znaczenia, że pewnie 

niedługo nurt rozdzieli ich znowu. Czuła teraz cała sobą, że zawsze łączy i będzie łączyć ich 

ta nić zrozumienia i poczucie, że przecież są z tej samej wody. 

No i prędzej czy później spotkają się na pewno jeszcze raz. Wszyscy przecież dopłyniemy w 

końcu do morza. A wtedy będą już mogli być zawsze razem. 

 

"Bajka o rzece i strumieniu"- autorem tej pięknej bajki jest Pan Paweł Księżyk 
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KĄCIK PRZEDSZKOLAKA 

Narysuj obrazek dla swojej Mamusi-pokoloruj laurkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

PRZEDSZKOLNE MENU 

 

” Mój „Maruda” niekoniecznie chce wszystko jeść, a skoro 

w przedszkolu prosi o dokładkę to najlepsza rekomendacja.” -często słyszymy od mam. 

Dzieci kochają zapiekanki i placki!  Mamy dla Was znakomite i sprawdzone przepisów na bezmięsne 

dania z patelni i piekarnika. 

Aromatyczna zapiekanka warzywna 

Przepis pochodzi z bloga AmMniam, którego serdecznie Państwu polecamy. 

 

Rozkład dań wg wieku jest rozkładem szacowanym. Każde dziecko jest inne i należy do jego diety 

podchodzić indywidualnie. Podając dziecku nowe danie, zawsze należy uważnie obserwować reakcję 

jego organizmu na ten posiłek. 

 

Składniki: 

790 g obranych ziemniaków (około 8 ziemniaków), 

1 duża cebula, 

1 duży ząbek czosnku, 

745 g mięsistych, soczystych pomidorów (około 6/8), 

1 cukinia 

2 papryki, jedna czerwona, jedna żółta, 

200 g ugotowanej ciecierzycy, 

3 łyżeczki curry (takiego bez soli i glutaminianu sodu), 

1 płaska łyżeczka suszonego, zmielonego imbiru, 

2 łyżeczki cynamonu, 

1 łyżeczka suszonej, zmielonej słodkiej papryki, 

1/2 łyżeczki zmielonej gałki muszkatołowej, 

5 łyżek wiórków kokosowych, 

oliwa z oliwek, 

sól. 

 

Wszystkie warzywa prócz cebuli i czosnku należy starannie umyć, obrać i pokroić w kostkę (ziemniaki 

w większą kostkę). Następnie pokrojone ziemniaki włożyć do miski, lekko posolić i dodać dwie łyżki 

oliwy, wymieszać. Tak przygotowane ziemniaki przełożyć na blachę lub do dużego naczynia 

żaroodpornego bez przykrywki i włożyć do piekarnika nagrzanego do 190 °C. Piec, aż będą miękkie i 

lekko się zarumienią tym czasie drobno posiekaną cebulę i zmiażdżony czosnek podsmażyć na złoty 
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kolor, na 2 łyżkach oliwy z oliwek, w dużym rondlu lub głębokiej patelni. Następnie dodać przyprawy i 

pokrojone pomidory. Dusić pod przykryciem, od czasu do czasu mieszając, aż pomidory będą miękkie 

i rozpadną się. Powstały sos można dodatkowo zmiksować blenderem ręcznym. 

 

Następnie do sosu dodać paprykę, a po około 4/5 minutach również cukinię. Dusić pod przykryciem, 

aż warzywa będą miękkie. Na koniec dodać ugotowaną wcześniej ciecierzycę i wiórki kokosowe, 

które należy lekko podprażyć na suchej patelni (do momentu, aż nabiorą lekko złotawego koloru i 

zaczną pachnieć). Wszystko dokładnie wymieszać, posolić i dusić jeszcze około 3 minut. 

 

Następnie tak przygotowanym sosem, zalać upieczone na blasze lub w naczyniu żaroodpornym 

ziemniaki, wymieszać i wstawić do piekarnika, jeszcze na 5 minut.  

 

Smacznego ! 

 

Wskazówki: Ziemniaki można zastąpić brązowym ryżem lub ulubioną kaszą. Można wtedy wcześniej 

ugotować ryż/kaszę i po prostu podać razem z ciepłym sosem lub ryż/kaszę wymieszać z sosem 

warzywnym i zapiec jeszcze chwilę w piekarniku.  

 

Racuszki Marchewkowe 

- marchewka 400 g. 

- 3 jajka 

- 1,5 szkl. mąki pełnoziarnistej 

- jogurt naturalny 

- 1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej 

- 1 płaska łyżeczka przyprawy do piernika 

- szczypta soli 

- 0,5 szkl. cukru, najlepiej brązowego 

- rodzynki, orzechy, cukier puder do posypania 

- olej do smażenia (najlepiej z pestek winogron)  

 

Marchewkę zetrzeć na tarce. Żółtka utrzeć z cukrem, dodać jogurt, przyprawy, sól, sodę i wymieszać. 

Dodać mąkę i pianę z białek. Lekko wymieszać. Ciasto powinno być konsystencji gęstej śmietany. 

Dodać rodzynki i orzechy. Usmażyć małe placuszki na złoto i posypać cukrem pudrem. 

 



 

SOKI NA ODPORNOŚĆ 

 

Pomarańczowa moc 

Składniki: 

• 3 marchewki 
• 2 pomarańcze (bez skórki) 
• 1 grapefruit 
• 1 łodyga selera naciowego 
• 1 cm świeżego kłącza kurkumy lub ok. 1/3 łyżeczki kurkumy w proszku 
• odrobina pieprzu (piperyna zawarta w pieprzu zwiększa przyswajalność kurkumy) 

Wszystkie składniki umieść w wyciskarce i przygotuj intensywnie pomarańczowy sok! 

Przyprawy w proszku najlepiej dodaj do gotowego soku. 

Cytrusy to wspaniałe źródło witaminy C, która zawiaduje procesami odpornościowymi w naszym organizmie a 

kurkuma wykazuje silne działanie przeciwzapalne.  

Malinowe wzmocnienie 

Składniki: 

• 1 duży burak 
• ok. 150 g malin 
• 1 soczyste jabłko 
• 1/3 łyżeczki cynamonu 

Wszystkie składniki umieścić w wyciskarce. Do wyciśniętego soku 

dodaj cynamon. 

 

Maliny mają właściwości antybakteryjne, natomiast buraki są bogate w antyoksydanty i 

wspierają pracę układy krwionośnego.  

 

 



MAMO, TATO-POBAW SIĘ ZE MNĄ! 

Teatrzyk paluszkowy 

Do zrobienia postaci teatralnych na paluszek świetnie 

sprawdza się filc. Jeśli nie mamy pomysłu, możemy 

posiłkować się inspiracjami z sieci. Sprawdzą się też 

wykałaczki, słomki do picia czy sztućce, ale najlepsze będą 

wcześniej zebrane patyczki. Jeśli jednak nie ma możliwości 

wykonania postaci teatralnych na paluszek, możemy je 

kupić. Często do nabycia są już gotowe zestawy do 

odegrania konkretnej bajki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zabawy dla dziecka w domu z żelowym woreczkiem DIY 

            Ta zabawa zainteresuje każdego malucha czy to w 

domu, przedszkolu lub podczas choroby. My nie tylko bawimy 

się w sortownie i przemieszczanie kuleczek w żelu, ale 

również pokonujemy rozmaite labirynty. 
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KOCHANI RODZICE 

 

PSYCHOLOG RADZI 

6-latek przygotowuje się do szkoły. Co 

powinno umieć dziecko?  

 

Umiejętności, jakie powinno mieć dziecko idące do pierwszej klasy określa podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. W zakresie umiejętności 

społecznych przyszły pierwszoklasista powinien między innymi obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć 

to, co mówią i czego oczekują, przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie 

dorosłych, próbować przewidywać skutki swoich zachowań, potrafić przedstawić się, podając swoje imię, 

nazwisko i adres zamieszkania, powinien także wiedzieć, komu można takie informacje podawać, znać nazwę 

miejscowości, w której mieszka, znać ważniejsze instytucje i orientować się w rolach społecznych pełnionych 

przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka, wiedzieć, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą 

Polski jest Warszawa, wiedzieć, że wszyscy ludzie mają równe prawa, wiedzieć, jak trzeba zachować się w 

sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić, znać zagrożenia płynące ze świata 

ludzi, roślin oraz zwierząt i unikać ich, wiedzieć, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, 

festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie. 

 

W zakresie czynności samoobsługowych dziecko rozpoczynające naukę w pierwszej klasie powinno już radzić 

sobie w takich sytuacjach jak: samodzielne mycie całego ciała, wycieranie go oraz mycie zębów, samodzielne 

korzystanie z toalety, samodzielne rozbieranie i ubieranie się, włączając w to dbanie o swoje rzeczy, tak by nie 

uległy zgubieniu lub kradzieży, dbanie o porządek w swoim otoczeniu oraz właściwe zachowanie się przy stole 

podczas posiłków. 

 

Uczeń rozpoczynający naukę w szkole podstawowej powinien pod względem umiejętności komunikacyjnych: 

zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, starać się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, 

gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, mówić płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji, 

uważnie słuchać, dopytywać o niezrozumiałe fakty, formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach, w 

zrozumiały sposób mówić lub w inny sposób komunikować o swoich potrzebach i decyzjach. 

 

W sferze umiejętności poznawczych na temat otaczającego go świata, sztuki, wiedzy matematycznej przyszły 

pierwszoklasista powinien: klasyfikować obiekty w sensowny sposób i formułować uogólnienia typu: to do tego 

pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne, starać się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co 

się może zdarzyć, przejawiać, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami 

sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu, wznosić konstrukcje z klocków i tworzyć 

kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), mieć poczucie sprawstwa - "potrafię to zrobić" i 

odczuwać radość z wykonanej pracy, rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku, nazywać oraz wyróżniać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie, liczyć obiekty i odróżniać błędne liczenie od poprawnego, 

wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach 

zastępczych, rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do 

własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów, wiedzieć, na czym polega pomiar długości i znać 

proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, 

miesięcy w roku. 

 



W zakresie umiejętności czytania i pisania, a dokładniej gotowości do tych umiejętności, absolwent 

wychowania przedszkolnego: potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: 

narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki, potrafi uważnie 

patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach, dysponuje sprawnością rąk oraz 

koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania, interesuje się czytaniem i 

pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania, słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się 

książkami, układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach 

o prostej budowie fonetycznej, rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 

często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu. 

 

 

Jak przygotować dziecko do szkoły? 

RODZICU! Zamiast się martwić – działaj! 

Pierwsza dobra wiadomość dla Ciebie – nieprawda, że dziecko w ogóle nie jest do szkoły 

przygotowane. Przecież chodzi do zerówki, wcześniej chodziło do przedszkola – kilkuletni 

trening samodzielności i umiejętności społecznych dziecko ma już za sobą. 

Teraz Twoja kolej, by rozwój ten wesprzeć. 

Oto, co możesz zrobić sam w domu i we współpracy z wychowawcami przedszkolnymi, 

specjalistami i innymi rodzicami. 

1. Nauka obowiązkowości 

Jeżeli Twoje dziecko nie ma jeszcze swoich domowych obowiązków, koniecznie je wynajdź. 

Nakrywanie do stołu, podlewanie kwiatków, karmienie rybki itp. – wszystko to uczy dziecko 

obowiązkowości i regularności. 

2. Samodzielność w szkole 

Sprawdź, czy dziecko potrafi już zaspokoić swoje podstawowe potrzeby – ubrać się, skorzystać 

z toalety, umyć zęby (jeżeli nie, popracuj nad tym, ale daruj sobie porównania typu „A Zosia 

to już sama wiąże buty”). 

3. Trening trudnych sytuacji 

Przećwiczcie trudne sytuacje – kiedy taty albo mamy nie ma obok. Dziecko powinno wiedzieć, 

jak zwracać się do obcego dorosłego, ja zachować się w sklepie czy w kinie, gdzie szukać 

pomocy itp. 

 
 

 

 

 



4. Ręce do dzieła 

Potrenujcie ręce – to bardzo ułatwi potem naukę pisania. Sprawdzą się wszelkie lubiane prace 

plastyczne: wycinanie, klejenie, lepienie, malowanie, nawlekanie, rozdzieranie itp. 

5. Zręczności ruchowej nigdy za wiele 

Poćwiczcie też zręczność ruchową – to nie trudne, pomoże zabawa na placu zabaw, sport i 

każda inna aktywność na świeżym powietrzu. 

6. Pozytywne nastawienie 

Nie strasz dziecka szkołą! Nawet nieumyślnie. Nie rozmawiaj przy dziecku o swoich obawach. 

Zamiast tego nastaw dziecko pozytywnie. Co byś sama nie myślała, obowiązujący przekaz jest 

taki, że szkoła to fantastyczna przygoda, a dzięki niej dziecko dowie się mnóstwa ciekawych 

rzeczy, pozna nowych, fantastycznych przyjaciół i będzie miało wspaniałą panią 

wychowawczynię. 

Polecam książkę: Hura Idę do szkoły ! 

Autor: Aneta Kołat  

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Oporska 

Wszelkie informacje i zdjęcia zaczerpnięte z Internetu i literatury 


