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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. 

https://bajki-zasypianki.pl/img/dzien-matki-5.jpg


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znajdź różnice. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

PRZEDSZKOLNE MENU 

 

Pasty kanapkowe, masła smakowe 

Pasty kanapkowe to znakomita, zdrowsza alternatywa dla kromki z masłem i wędliną. Pasty można 

przygotować na bazie twarogu, orzechów, warzyw, soi, ciecierzycy, soczewicy. Do przygotowania 

pasty potrzeba odrobinę fantazji i kilku sekund, jakie zajmuje zmiksowanie składników w mikserze lub 

blenderze. Pasty mogą być przechowywane przez kilka dni w lodówce. 

 

 

Placuszki z cukinii i twarożku 

Składniki: 

ok. 700 g startej cukinii (dwie cukinie), 

200 g dobrej jakości, świeżego, półtłustego twarogu (ser nie może być kwaśny), 

1 małe jajko, 

3 – 4 kopiaste łyżki (około 110 g) mąki z kaszy jaglanej lub orkiszowej lub pszennej (typ 

2000 lub 1850), (gdyby placuszki się rozpadały podczas smażenia, można dodać trochę 

więcej), 

1 łyżeczka świeżego tymianku (same listki) lub 1/2 suszonego, 

2 ząbki czosnku, 

sól, 

oliwa z oliwek do smażenia. 

 

Cukinię zetrzeć na grubych oczkach, posolić i odstawić na 15 minut. Po tym czasie dobrze 

odcisnąć cukinię z wody, dodać pozostałe składniki i zmiksować na gładką masę. Następnie 

smażyć placuszki na niewielkiej ilości oliwy. Podawać z pomidorową salsą (pokrojone 

pomidory z oliwą z oliwek, szczyptą soli, całość można poddusić na patelni i ewentualnie 

zmiksować). 
 

http://www.podgwiazdkami.pl/?pasty-kanapkowe-masla-smakowe,57


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.  

 

 

 



Prosty przepis na masę balonową 

                   To doskonała zabawa sensoryczna, która sprawia wiele radości, a przy okazji 

dmuchając wielkie balony wykonujemy ćwiczenia logopedyczne. 

Zobaczcie instrukcję w filmie . 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/masa-balonowa-diy-prosty-glutek/ 
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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. 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/nauka-w-oparciu-o-zmysly/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/nauka-w-oparciu-o-zmysly/


KOCHANI RODZICE 

 

PSYCHOLOG RADZI 

MAMO, TATO – BOJĘ SIĘ 

KORONAWIRUSA 

Od kilku tygodni nasze dzieci słyszą o koronawirusie, od kilku dni – obserwują 

przygotowania dorosłych do domowej kwarantanny, są świadkami rozmów, chłoną 

informacje z telewizji i internetu, a przede wszystkim – doświadczają izolacji od swojej 

codzienności. 

U wielu dzieci, szczególnie tych bardzo wrażliwych, mogą się pojawić emocje związane z 

przewidywanym niebezpieczeństwem – lęki o zdrowie własne i bliskich. 

Aby ułatwić dzieciom odnalezienie się w „nowej rzeczywistości” i zapobiec nadmiernym 

obawom, warto odpowiednio wcześniej dostarczyć mądrych informacji oraz strategii radzenia 

sobie z napięciem. Jeśli dzieci w domu, w obecności rodziców dowiedzą się o zagrożeniach 

związanych z koronawirusem mogą doświadczyć lekkiego niepokoju, ale pomoże im to 

stawić czoło problemowi, zmierzyć się ze strachem, a w obliczu rzeczywistej trudnej sytuacji 

– łatwiej się zaadaptować. 

Jeśli dziecko nie sygnalizuje swoich obaw wprost zacznij rozmowę, zapytaj, jak się czuje 

(Powiedz mi jak się czujesz, kiedy wszyscy wokół martwią się koronawirusem? Czy czegoś się 

obawiasz?). 

Obserwuj zachowania dziecka, zwróć uwagę na ich nagłe zmiany (np. nadmierną aktywność, 

ciągły smutek i zamyślanie się, zwiększoną płaczliwość, wybuchy złości), pojawianie się 

reakcji nieadekwatnych do sytuacji. Sygnałem przeciążenia mogą być również trudności z 

usypianiem, częste budzenie w nocy, koszmarne sny, dolegliwości psychosomatyczne, 

pojawienie się tików ruchowych, wokalnych, moczenia nocnego lub dziennego. 

Dzieci mogą się martwić tym samym co rodzice, ale często obawiają się rzeczy, na które 

dorośli nie zwracają uwagi. Ważne by ustalić czego boi się dziecko (poza 

prawdopodobieństwem choroby własnej lub najbliższych). Wiele dzieci obawia się tego, co 

nieznane (np. wizyta ubranych w kombinezony ochronne służb sanitarnych, wykonanie testu 

na koronawirusa, pobyt w szpitalu), rozstania z rodzicami, przedłużającej się izolacji od 

rówieśników, zaległości w szkole lub możliwości skrócenia wakacji. 

Nie powinno się bagatelizować emocji dziecka, straszyć chorobą, udzielać nieprawdziwych 

informacji. Unikajmy rozmów o zagrożeniach w obecności dzieci, zwłaszcza tych młodszych 

oraz indukowania własnych niepokojów. 

Aby zwiększyć poczucia bezpieczeństwa przypominaj dziecku, że jest dla Ciebie 

najważniejsze, zapewniaj, że zawsze będziesz przy nim (nawet, jak nie osobiście, to 

pozostaniesz w kontakcie telefonicznym), uprzedzaj o czekających wydarzeniach. 



Starajmy się dostarczyć dzieciom rzetelnych informacji o chorobie oraz sposobach radzenia 

sobie z lękiem. 

Agnieszka Wrzesiak – psycholog kliniczny 

 

Jak rozmawiać o koronawirusie z przedszkolakami? 

Ich świat jest bardzo mały. Ogranicza się do najbliższych: rodziców, rodzeństwa, zwierząt 

domowych, grupy przedszkolnej. Małe dzieci muszą wiedzieć, że ich świat nie jest 

zagrożony. Dlatego w tym wieku nie powinny oglądać wiadomości, bo nie potrafią jeszcze 

interpretować zdarzeń i ocenić skali zagrożenia. Rada: podążaj za dzieckiem, a nie przed nim. 

Dostarczaj MINIMUM wiedzy. Odpowiadaj dokładnie na to, o co dziecko pyta: "Dlaczego ci 

ludzie noszą maski?". "Bo boją się, że mogą zachorować". "A my?". "A my nie". 

Niepotrzebny jest wykład na temat ryzyka zakażenia koronawirusem w podziale na grupy 

wiekowe i schorzenia towarzyszące. No chyba, że dziecko pyta...  

 

Eksperci podpowiadają: zarówno milczenie jak i nadmierne roztrząsanie problemu może przyczynić 

się do zaburzenia poczucia bezpieczeństwa u dziecka.  

 

Jeśli rodzic nie przejmie steru, utoną w natłoku informacji. Chodzi jednak o to, żeby się nie 

zagalopować i nie straszyć. Informacje, jakie niewątpliwie powinny być przekazane, to przede 

wszystkim: Co zrobić, żeby uniknąć zakażenia koronawirusem?   

•  Dopilnuj, by Twoje dziecko nie spotykało się w miejscach publicznych i większych 

grupach, gdy nie chodzą do przedszkola.  

•  Zapoznaj dziecko z zasadami higieny. Jeśli wychodzicie, pilnuj, by nie dotykało rzeczy, 

które dotykają inni ludzie (klamek, przycisku od domofonu, słupków, latarni itp.). Naucz je 

prawidłowo myć ręce.  

•  Pokaż dziecku jak poprawnie zakładać i zdejmować maseczkę. Dobierz taką, która będzie 

mu się podobać, zabawną lub kolorową. Może pozwól dziecku wybrać maseczkę także dla 

Ciebie? Pamiętaj, że obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, 

transporcie publicznym, punktach usługowych nie dotyczy dzieci do lat 4. oraz starszych 

dzieci z niepełnosprawnością, które mogłyby mieć problemy z oddychaniem lub 

samodzielnym zdjęciem maseczki (nie musisz tego udowadniać żadnym dokumentem).  

•  Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu i odpoczywać. 

 

 

 

 

Wszystkie informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z różnej literatury i Internetu.  

PRZYGOTOWAŁA:  JOLANTA OPORSKA 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

