
 

Dlaczego warto uczyć dziecko patriotyzmu? 

 

Wychowanie patriotyczne dziecka może sprawić, że poczuje 

się ono na świecie bezpieczniej. Najmłodsi wiedzą przecież, że 

zawsze mogą liczyć na mamę i tatę czy rodzeństwo. Czują się 

częścią tej wspólnoty, jaką jest rodzina, choć oczywiście nie 

potrafią jeszcze tego nazwać. 

Podobnie jest z byciem częścią narodu - warto uświadomić 

dziecku, że jest częścią grupy ludzi, z którą łączą je pochodzenie i 

wspólny język. 

Wychowanie patriotyczne pozwala również wzmocnić 

poczucie tożsamości najmłodszych - wiem, skąd pochodzę, poznaję 

obyczaje, tradycje właściwe dla regionu, w którym się urodziłem, 

słucham opowieści babć i dziadków o tym, co działo się dawniej. 

Dziecko, któremu mówi się o patriotyzmie i pokazuje, na czym 

on polega, wie, gdzie leżą jego korzenie. Warto również pamiętać, 

by podczas takiego wychowywania patriotycznego zaznaczać, że na 

świecie jest wiele krajów, I że taką samą wartość, jak dla Polaka ma 

Polska, stanowi dla nich własne państwo. Patriotyczna postawa 

wymaga także szacunku wobec innych kultur. 

 

 

 

 

 

 

które zamieszkują ludzie o różnym wyglądzie, obyczajach i 

tradycjach. 

 

 

  



Jak wychować dziecko w duchu 

patriotyzmu? 

 

 Nauka przez zabawę 

Wspólne oglądanie flag różnych krajów, polskiego godła - orła czy 

przeglądanie książeczek, w których prezentowane są staropolskie 

ubiory, zwyczaje, potrawy. Szczególnie lubiane przez dzieci są także 

legendy związane z historią Polski. 

 Połączenie wychowania patriotycznego z aktywnością na 

świeżym powietrzu 

Dzieci uwielbiają spacery, warto więc je wziąć na wycieczkę do 

skansenu, muzeum skierowanego specjalnie dla najmłodszych czy 

nawet wybrać się na pieszą wycieczkę. Nie trzeba koniecznie 

udawać się w góry czy nad morze lub na Mazury, by cieszyć się 

pięknem polskiej przyrody. Zawsze można znaleźć w swoim pobliżu 

piękne przyrodniczo miejsce lub muzeum, które może spodobać się 

dziecku. 



Warto również usiąść z dzieckiem przy mapie Polski i zaznaczyć 

miejsca, które chciałoby się odwiedzić. Każdy z regionów ma 

swoje własne legendy, obyczaje, tradycje. Można nawet w ten 

sposób wspólnie spędzać czas przeznaczony na zabawę. 

Planowanie wycieczki po kraju i wybieranie miejsc wartych 

zwiedzenia to dla dziecka znakomite atrakcje, a jednocześnie 

szansa na poznanie historii danego regionu w bardzo przystępny 

sposób. 

 

 Kultywowanie tradycji 

Kolejny pomysł to udział dziecka w kultywowaniu polskich 

tradycji i zwyczajów. Dziecko może wziąć przecież udział w 

topieniu Marzanny, w czasie świąt Bożego Narodzenia 

kolędować, 1 listopada odwiedzić groby bliskich, a przy okazji 

Święta Niepodległości dowiedzieć się, jaka jest jego historia. 

 

 



 


