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Drodzy Rodzice! 

 

W końcu doczekaliśmy się pięknej, mroźnej, śnieżnej zimy. My 

dorośli zapamiętamy pewnie zaspy i kłopoty na drodze, ale dla naszych 

milusińskich to prawdziwy raj. Możemy to obserwować podczas zabaw 

na przedszkolnym podwórku: bitwa na śnieżki, lepienie bałwanów, 

śniegowe „aniołki” to zabawy, które nigdy się nie nudzą. Nie ważne, że 

rękawiczki są trochę mokre. Ważne, że przedszkolaki wracają 

uśmiechnięte i szczęśliwe. Zima to również idealny moment, żeby 

zainteresować dzieci sportami zimowymi.  

Nie zapominamy również o tym, że obchodzimy 100 lecie 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Zachęcamy do lektury 

artykułu, który podpowiada, jak od najmłodszych lat zaszczepiać 

w dzieciach patriotyzm.  
 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

Kształtowanie tożsamości narodowej u dziecka w wieku przedszkolnym. 

Tożsamość to rozumienie siebie, wizja tego, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy. 

To świadomość zarówno tego, co człowieka łączy z daną grupą, jak i odrębności od niej – 

tego, co tworzy go jako jednostkę. 

W ciągu całego życia od dzieciństwa poprzez okres dorastania po późną dorosłość nie 

tylko zdobywamy wiedzę i różne umiejętności, poszerzamy swoje zasoby, rozbudowujemy 

strategie radzenia sobie w różnych bardziej i mniej typowych sytuacjach. Przede wszystkim 

jednak  

w każdym okresie naszego życia kształtuje się nasza tożsamość i świadomość tego, że 

jesteśmy odrębnymi jednostkami, że mimo wszelkich podobieństw różnimy się od innych 

ludzi, że jesteśmy sobą niezależnie od okoliczności, że upływ czasu nie zaciera w nas tego, 

dzięki czemu sami siebie rozpoznajemy. 

W procesie wychowania nie można zapomnieć o wyposażeniu dziecka w wiedzę 

o najbliższym środowisku. Dziecko powinno poznać słowa: dom rodzinny, miasto, region, 

Ojczyzna. Nie można od razu przejść do rzeczy odległych, gdyż wtedy dziecko nie będzie 

posiadało podstawowej wiedzy mówiącej o tym kim jest, skąd się wywodzi. Stopniowe 

zapoznawanie dziecka z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu u niego tożsamości 

lokalnej i narodowej. 

„Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, na wyciągnięcie ręki- to ulica, dom, przedszkole” 

                                                                   T. Różewicz 



2 
 

Pojęcia takie jak niepodległość, patriotyzm, walka o wolność, tożsamość narodowa 

czy piękno ojczystej mowy – to dla dzieci zupełna abstrakcja. Dotyczą faktów, emocji 

i stanów, które dla małego dziecka są trudne do wyobrażenia. 

Dzieci potrzebują konkretów: ciekawych opowieści, porównań, doświadczeń, zabaw – 

tego, co pasuje do ich świata, co bliskie i zrozumiałe. Miłość do ojczyzny to jedno z tych 

uczuć, które pojawia się z czasem i potrzebuje wiedzy, świadomości, wrażliwości i refleksji. 

My, rodzice, możemy stworzyć dobry klimat dla patriotycznych uczuć u dziecka. I czekać, aż 

się pojawią. 

 

Wspólne dobro 
W czasach pokoju patriotyzm przejawia się w codziennych zwykłych działaniach, 

dzięki którym dbamy o wspólne dobro. Pokazujmy dzieciom, że patriotyzm to kasowanie 

biletu w autobusie, segregowanie śmieci, dbanie o przyrodę, sprzątanie po psie, płacenie 

podatków. To także reprezentowanie naszego kraju podczas podróży do innych krajów i 

zachowywanie się w taki sposób, by pokazywać za granicą, że Polacy są uprzejmi, uczciwi i 

porządni. 

Zwróćmy uwagę, co słyszą dzieci z rozmów dorosłych: o Polsce, Polakach. Generalnie jako 

naród mamy tendencję do narzekania (potwierdzają to wyniki badań psychologicznych), 

często narzekamy na to, jak się "tu" żyje. Może warto zastanowić się nad tym, co w naszym 

życiu dobre, pozytywne, bezpieczne?  

 

Wolność i niepodległość 
Ten termin najlepiej wprowadzać w rozmowach i swobodnych opowieściach albo na 

bazie lektur. Np. w „Braciach Lwie Serce” Astrid Lindgren dużo emocji bohaterów wiąże się 

z potrzebą wywalczenia, odzyskania niepodległości, wyzwolenia się spod władzy okrutnego 

Tengila z Karmaniaki. 

W rocznicowym „Świerszczyku” (listopad 2018) Wojciech Widłak 

tłumaczy czas zaborów jako ten, w którym orle gniazdo rozpadło 

się i przestało istnieć, a potem zostało odbudowane. Niepodległość 

to ten stan, w którym gniazdo trwa, silniejsze i zadbane. 

Wprowadzając do słownika dziecka terminy „wolność” czy 

„niepodległość” warto odnosić się do pojęć bliskich mu, łatwych do 

zrozumienia. Jeśli dziecko lubi przyrodę, można podczas spaceru 

po lesie opowiedzieć o życiu mrówek, o tym, jak budują mrowisko, 

dbają o nie, pracują. Jeśli ktoś zniszczy mrowisko, to tak jakby odebrał mrówkom wolność 

i niepodległość, wywołał wojnę i nieszczęście. 

 

Ojczysta mowa 
Dla dziecka uczenie się języka to naturalny proces – ono chłonie znaczenia i brzmienie 

słów. Zadbajmy o to, by słuchało mowy pozbawionej wulgaryzmów i nieprawidłowych form 

gramatycznych. Wprowadzajmy w jego świat książki, piosenki z dobrym tekstem, wiersze, 

wyliczanki. 

Polski język jest trudny i bogaty. Warto pokazywać dziecku tę złożoność naszej mowy, 

podsuwać słowne zabawy, zabawne teksty, gry słowne, bawić się w skojarzenia.  

 

Flaga, godło, hymn 
Wydaje się, że narodowe symbole dość łatwo dziecku opisywać i przedstawiać. Ale 

warto zwrócić uwagę, jaki my, dorośli, mamy do nich stosunek. Czy w dni świąt narodowych 

wywieszamy flagę? Czy słysząc hymn polski stajemy na baczność? Doskonałą okazją do 

wzbudzania narodowej dumy jest wspólne oglądanie zawodów sportowych, w których bierze 
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udział polska reprezentacja. Wspólne przeżywanie zwycięstw i porażek przybliża dziecku to 

poczucie wspólnoty, z którym wiąże się patriotyzm. 

 

Piękno ziemi 
Starajmy się, w miarę możliwości, podróżować z dzieckiem po kraju. Niekoniecznie 

daleko – jednodniowa wyprawa pociągiem podmiejskim do sąsiedniej miejscowości może 

być naprawdę ekscytująca. 

Dajmy dziecku okazję do samodzielnego planowania podróży. Niech (samodzielnie lub 

z czyjąś pomocą) poszuka ciekawych miejsc i atrakcji w rejonie, do którego się wybieramy. 

Przy okazji podróży dziecko może zorientować się, jak duże są odległości między różnymi 

punktami na mapie i nauczyć ją czytać. Dla małych dzieci trudne jest zrozumienie tego, że 

Polska jest zarówno w Warszawie, jak w Ustce, Supraślu, Szczecinie czy Rzeszowie. Dzięki 

podróżom może nie tylko zobaczyć wiele ciekawych miejsc i poznać różnorodność 

krajobrazu, przyrody, ale także realnie poczuć, że Polska, nasz wspólny dom, jest przestronny 

i piękny. 

 

Historia 
Dla umysłu dziecka najłatwiejsze w odbiorze są ciekawe opowieści o konkretnych 

osobach: królach, bohaterach, artystach, naukowcach. Warto sięgać po książki przybliżające 

postaci historyczne, pokazywać obrazy lub zdjęcia, wyszukiwać anegdoty z życia słynnych 

Polaków. 

Duże wrażenie robią nowoczesne muzea, takie jak Europejskie Centrum Solidarności 

w Gdańsku – tam niełatwa historia końca XX wieku jest pokazana z punktu widzenia zwykłej 

dziewczynki. 

 

Jakie jeszcze działania pomogą zbudować poczucie tożsamości 

narodowej u przedszkolaka? 

 Wspólne śpiewanie piosenek. Każdy z nas potrafi 

zaśpiewać „My, Pierwsza Brygada”. Można przy okazji 

opowiedzieć dzieciom, o co chodzi w słowach piosenki i w 

ten sposób przybliżyć tematykę niepodległościową. 

 Wykonanie pracy plastycznej związanej z działaniami 

wojennymi, np. wykonanie rysunku ułana albo konia, albo 

chociażby flagi biało – czerwonej. Tę ostatnią można 

sporządzić w formie wyklejanki z małych białych 

i czerwonych kuleczek z bibuły. Wygląda bardzo 

efektownie. 

 Wspólne przeczytanie i nauka „Kto ty jesteś” Władysława 

Bełzy czy innych wierszy patriotycznych dla dzieci. 

 Na ogół każdy znajdzie w bliższej i dalszej okolicy echa 

działań wojennych z lat 1914-1918. Są to przydrożne kapliczki, krzyże, sztandary w 

kościele, groby nieznanego żołnierza porozrzucane po całym kraju. Można w tym dniu 

wziąć malucha i zapalić z nim znicz. Dzieci na ogół lubią uczestniczyć w zapalaniu 

świeczek i można to doskonale wykorzystać do przekazania im krótkiej informacji o 

przeszłości Polski. 

 Można odbyć wycieczkę do miejsc związanych z walką o niepodległość. 

W procesie kształtowania się tożsamości ważną rolę w życiu grają inni ludzie. W tym 

przypadku są to przede wszystkim rodzice. To oni stanowią „kluczowy” czynnik rozwoju 

dziecka. Z jednej bowiem strony stanowią wzór do naśladowania, obiekt identyfikacji, 

https://parenting.pl/rozmowa-z-dzieckiem
https://parenting.pl/zajecia-plastyczne-dla-przedszkolakow
https://parenting.pl/wspolne-czytanie-z-dziecmi
https://parenting.pl/wycieczki
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autorytet moralny, istotne źródło informacji o świecie, są źródłem wsparcia i pomocy. 

Z drugiej strony - jako przedstawiciele starszego pokolenia - są nośnikami, a czasami także 

strażnikami tradycji. Są więc pośrednikami pomiędzy dorastającymi „w dzisiejszych czasach” 

dziećmi, a tymi, którzy żyli kiedyś i których różnorodna działalność stworzyła nam takie, 

a nie inne środowisko rozwoju. Nie zapominajmy zatem o Polsce i pozwólmy, aby nasze 

dzieci mogły być dumne ze swojego pochodzenia! 

Opracowanie: Aneta Borys 

Źródło: 

 J. Nikitorowicz „Kreowanie tożsamości dziecka”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 

Brzezińska, A. „Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006 

https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/ 

http://www.edukacja.edux.pl/ 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

Serdecznie dziękujemy: 

 rodzicom Dominika K. za przyniesienie zabawek; 

 rodzicom Julki J. z przekazanie książeczek;  

 wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowanie 

poczęstunku podczas choinki i uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 

 

 JAKIE MAMY PLANY 
 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. W mroźnej krainie. 

2. Krawcowa. 

3. Zwierzęta domowe – kot.  

4. Zwierzęta domowe – pies. 

Grupa II – Gumisie 

 

1. Kosmos. 

2. Zwierzęta egzotyczne. 

3. Moje miasto, mój region. 

4. Ogródek na parapecie. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Mały Eskimosek. 

2. Poznajemy kosmos. 

3. Warszawa – stolica Polski. 

4. W świecie zegarów. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Zimą jest wesoło. 

2. Dinozaury dziwne stwory. 

3. W świecie figur geometrycznych. 

4. Zielony kącik na oknie. 

 

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 8.02.2019 r. odwiedzi nas teatr Narwal z przedstawieniem „Śnieżna Zima 

Mariuszka” 

 Przed nami spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupach młodszych – 

zapraszamy do śledzenia ogłoszeń. 
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 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

„W karnawale same bale” – mówi popularne powiedzenie. 

W naszym przedszkolu również odbył się optymistyczny bal 

karnawałowy, którego motywem przewodnim był „Dziadek 

do orzechów”.  

Nasze przedszkolaki ze starszych grup zaprosiły też do przedszkola 

swoich dziadków i babcie, aby w uroczysty sposób uczcić ich święto.  

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie internetowej przedszkola. 
 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I – Smerfiki Grupa II - Gumisie Grupa III – Pajacyki Grupa IV - Kubusie 
 

„Eskimosek" – wiersz 

 

To jest mały Eskimosek. 

Ma czerwony z mrozu 

nosek. 

Ma kubraczek z futra 

foki, co mu mocno grzeje 

boki. 

Szyła mama go synkowi, 

kiedy tata ryby łowił. 

 

„My jesteśmy kotki 

dwa” – piosenka 

 

1.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas dwa uszka 

ma. / 2x 

A-a-a, kotki dwa,  

każdy z nas dwa uszka 

ma. 

 

2.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas dwa oczka 

ma. / 2x 

A-a-a, kotki dwa,  

każdy z nas dwa oczka 

ma. 

 

3.My jesteśmy kotki dwa,  

Każdy z nas wąsiki ma. 

/2x 

A-a-a, kotki dwa,  

każdy z nas wąsiki ma. 

 

4.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas pazurki ma. 

/2x 

A-a-a, kotki dwa,  

każdy z nas pazurki ma. 

 

 

„Ufoludek” - wiersz 

 

Halo, halo, ufoludku! 

Halo, halo! Woła Ziemia! 

Czy gdzieś jesteś, tam w 

kosmosie, czy cię może 

wcale nie ma? 

 

Może mieszkasz gdzieś 

na Marsie, na Plutonie 

albo Wenus i choć ciągle 

ciebie wołam, to nie 

słyszysz, nie wiem 

czemu. 

 

W końcu wsiądę do 

rakiety i odnajdę cię, 

kolego. Więc ty lepiej się 

odezwij. Dość zabawy w 

chowanego!  

Sylwester Lasota 

 

„Jestem sobie 

Podlasianka” – piosenka 

 

1. Jestem sobie 

Podlasianka 

U mnie fartuch po 

kolanka 

Toj-la, o-la-la, toj-la, o-

la-la 

toj-la, o-la-la, toj-la-la. 

 

2. Do jednego mrugnę 

oczkiem, 

a drugiego trącę 

boczkiem 

Toj-la, o-la-la… 

 

3. Z jednym będę ja 

 

„Eskimos jedzie" -  

wiersz  

 

Hej, saneczki ciągną 

pieski , Eskimos pogania  

Z zimna w oczach stają 

łezki. Ciepło od biegania.  

 

Oj, pingwinie na bok 

zmykaj bo Eskimos 

jedzie. Do niedźwiedzia 

polarnego po solone 

śledzie.  

 

A ty zorzo świeć wesoło  

Gdy Eskimos jedzie  

Z foką, która bardzo lubi  

Posolone śledzie. – 

 J. Andrychowska 

 

 „Zielone Ufoludki”- 

piosenka  

 

1.Mój brat wciąż czyta o 

kosmitach, gwiazdach, 

planetach i orbitach.  

O niczym innym nie chce 

słyszeć, nawet do UFO 

listy pisze.  

 

Wreszcie zasłużył na 

nagrodę i latający ujrzał 

spodek,  

Bo wylądował dziś w 

ogródku pojazd zielonych 

ufoludków.  

 

Ref.: Zielone włosy, 

zielone butki,  

Całe zielone są ufoludki.  

 

„Witaminowe abecadło” 

- wiersz 

 

Oczy, gardło, włosy, 

kości 

zdrowe są, gdy A w nich 

gości. 

A w marchewce, 

pomidorze 

w maśle, mleku też być 

może. 

B– bądź bystry, zwinny, 

żwawy 

do nauki i zabawy. 

W drożdżach, ziarnach i 

orzeszkach 

w serach, jajkach B też 

mieszka. 

 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i 

dziewczyny. 

Bo najlepsze witaminy 

To owoce i jarzyny. 

C – to coś na 

przeziębienie 

i na lepsze ran gojenie 

C porzeczka i cytryna 

świeży owoc i jarzyna. 

 

Zęby, kości lepiej rosną, 

kiedy d dostana wiosną. 

Zjesz ja z rybą, jajkiem, 

mlekiem 

Na krzywicę D jest 

lekiem. 

 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i 

dziewczyny. 
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5.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas dwie łapki 

ma. /2x 

A-a-a, kotki dwa,  

dzieci-kotki, cha, cha, 

cha.  

chodziła 

Z drugim będę wianki 

wiła. 

Toj-la, o-la-la… 

Zielone włosy, zielone 

butki,  

Całe zielone są ufoludki.  

 

2. Kot na ich widok zaraz 

zmyka, dziwnego boi się 

ludzika.  

Pierwszy kot przykrył 

nos ogonem, może to 

gryzie to zielone.  

 

A czym się żywi 

śmieszny stworek?  

Czy zjedzą z nami 

podwieczorek?  

Kompot dostały, tort 

dostały. 

Zjadły, wypiły, odleciały.  

 

Ref.: Zielone włosy… 

Mleko, mięso, jajka, sery, 

w słońcu marsze i 

spacery. 

  

„Bałwan” - piosenka 

 

 

1.Kiedy zima jest na 

dworze, płatki śniegu 

lecą z nieba. grubą 

czapkę, rękawice, 

Ciepłe buty włożyć 

trzeba. 

 

Ref.: Mroźna zima nas 

zaprasza. Można lepić 

dziś bałwana. 

Można bawić się wesoło, 

Zrobić śniegowego pana. 

 

2.Utoczymy zaraz kule. 

Jedna mała i dwie duże. 

Ma już oczy, nos, 

kapelusz, starą miotłą 

trzyma w górze. 

 

Ref.: Mroźna zima… . 

 

3.Stoi bałwan  na 

podwórku. Uśmiech ma 

na swojej twarzy. 

Ktoś powinien go 

odwiedzić, bałwan ciągle 

o tym marzy  

Sł. Dorota Kossakowska, 

muz. Mirosław Krysztopa 

 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 
           

Mama karmi trzyletniego Józia: 

 - A teraz łyżeczka za tatusia…, łyżeczka za mamusię… 

W końcu malec nie wytrzymuje: 

- czy wy nie możecie najeść się sami? 

 
Jaś po raz pierwszy pije kwaśne mleko i mówi: 

- Mamo, ta krowa musiała być przeterminowana. 

 
 

 

 

Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 
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Kolorowanka pochodzi z serwisu: czasdzieci.pl 


