
 Jak rozbudzać u dzieci uczucia patriotyczne? 

 

Patriotyzm (łac. patria – ojczyzna, gr. patriotes) – postawa szacunku, umiłowania  

i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. ... 

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. 

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do ojczyzny, obyczajów oraz kultury narodowej,  

a także w szacunku dla ludzi. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami  

i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer 

osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci jest 

troska o ich szczęście, zdrowie oraz dobre samopoczucie. Dzieci o patriotyzmie uczą się 

poprzez: 

 budzenie przywiązania do własnego miasta; 

 zwiedzanie miasta, poznawanie jego historii; 

 naukę o symbolach narodowych (godło, barwy państwowe, herby miast, sztandary); 

 kształtowanie  szacunku do symboli narodowych: godła, flagi i hymnu państwowego; 

 wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji; (np. wycieczka do muzeum, obchody 

świąt rodzinnych, państwowych); 

 kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, 

państwowych; 

 wzbudzanie szacunku do osób starszych; 

 uczenie wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej; 

 zwiedzanie miejsc pamięci narodowej; 

 oddawanie hołdu poległym żołnierza wałczącym w obronie ojczyzny (np. wycieczka na 

Grób Nieznanego Żołnierza); 

 poznanie postaci wielkich Polaków (np. Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Fryderyka 

Chopina,  Adama Małysza, Marii  Konopnickiej, Jana Brzechwy…); 

 twórczość plastyczną i muzyczną; 

 poznanie piękna mowy polskiej (np. słuchanie utworów polskich pisarzy i poetów); 

 i wiele innych działań. 



 Staramy się przybliżać dzieciom ważne wydarzenia związane z walką o wolność  

i niepodległość naszego kraju. Takim wydarzeniem jest 11 listopada, Dzień Odzyskania 

Niepodległości. 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 11 LISTOPADA –  

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Wiersz z podziałem na role: 

 

 Witamy wszystkich gości.  

Dzisiaj święto Polski 

- Dzień Niepodległości. 

 Cofnijmy się w czasie. 

Przypomnijmy sobie 

jak to wszystko było, 

co się wydarzyło. 

 Trzy państwa się zebrały,            
kraj nasz podzieliły. 

Niezależnej Polsce 

rządy narzuciły.    

    Austria, Prusy i Rosjanie 
Polskę z mapy wymazały,       

urzędy i szkoły 

ludźmi swymi obsadzały. 

   Ponad sto lat trwania    

upokorzeń, męki 

pod obcym zaborem 

całej tej udręki. 

 Mowę nam zabrano,                
polskie obyczaje, 

ale Polak patriota,                 

tak się łatwo nie poddaje. 

 Rodził się duch walki, 
Rotę wciąż śpiewano, 

o wolności kraju 

skrycie rozprawiano. 

 I "Pierwsza Brygada" 
się wtedy zrodziła, 

o Ojczyznę utraconą 

z honorem walczyła. 

Piosenka „Pierwsza Brygada”   

- Legiony to - żołnierska nuta,  

Legiony to - straceńców los,  

Legiony to - żołnierska buta,  

Legiony to - ofiarny stos.  

 

My, Pierwsza Brygada,  

Strzelecka gromada,  



Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  

Na stos, na stos. x2  

 

O, ileż mąk, ileż cierpienia,  

O, ileż krwi, wylanych łez.  

Pomimo to - nie ma zwątpienia,  

Dodawał sił - wędrówki kres.  

 

My, Pierwsza Brygada,  

Strzelecka gromada,  

Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  

Na stos, na stos. x2  

 

Mówili, żeśmy stumanieni,  

Nie wierząc nam, że chcieć - to móc.  

Lecz trwaliśmy osamotnieni,  

A z nami był nasz drogi wódz!  

 

My, Pierwsza Brygada,  

Strzelecka gromada,  

Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  

Na stos, na stos. x2 

Wiersz z podziałem na role: 

 Dla Austrii i Niemiec         
wojna już przegrana. 

W Rosji rewolucja, 

w Polsce wolność odzyskana. 

 11 listopada roku 1918-ego 

następuje koniec zaboru obcego.   

 Znów na mapie świata 
Polskie państwo gości. 

Nikt nam nie odbierze 

już niepodległości.               

Piosenka „Co to jest niepodległość?”  

1.Kiedyś  Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. 

Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. 

Przez długie 123 lata  nie było nas na mapie świata. 

I jak to czasem mówią dorośli wtedy nie było niepodległości. 

Ref. Co to jest niepodległość teraz wiem już na pewno. 

Każde dziecko dziś woła to polski dom, polska szkoła.  

Co to jest niepodległość teraz wiem już na pewno. 

2. Zaraz po I wojnie światowej powstały piękne mapy już nowe. 

Tak właśnie nasza historia biegła że Polska dzisiaj jest niepodległa. 

Ref. Co to jest niepodległość… 



Jedenasty listopada 1918 Zapamiętamy już na zawsze. 

Ref. Co to jest niepodległość... 

 

 

 

 



 Dumny, biały orzeł     

ściany nam ozdabia. 

Dumnie polskie dziecko 

światu odpowiada.         

 

 

 

 

Wiersz „Katechizm polskiego dziecka”  W. Bełzy 

DZ.  

- Kto ty jesteś? 

CH.  

- Polak mały. 

DZ. 

- Jaki znak twój? 

CH. 

- Orzeł biały. 

DZ. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

CH.: 

- Między swemi. 

DZ.  

- W jakim kraju? 

CH.: 

- W polskiej ziemi. 

DZ. 

- Czym ta ziemia? 

CH.: 

- Mą Ojczyzną. 

DZ. 



- Czym zdobyta? 

CH. 

- Krwią i blizną. 

DZ. 

- Czy ją kochasz? 

CH. 

- Kocham szczerze! 

DZ. 

- A w co wierzysz? 

CH. 

W Polskę wierzę! 

 

Piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 



Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

 

 

Wiersz pt. „Barwy ojczyste” Czesław Janczarski  

 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,      

a na tej fladze jest biel i czerwień 

Czerwień to miłość, biel- serce czyste 

Piękne są nasze barwy ojczyste 

 

 

Taniec do piosenki Dj Scotty - Black Pearl (z białymi i czerwonymi wstążkami) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xv5cVq49DU 

 

 

Piosenka „Kocham cię Polsko” 

1. Za Sukiennice, za Katowice 

Za łosia, żubra i za łasicę 

Za Hel, za Wisłę i za Kasprowy 

Za narodowy kotlet schabowy 

Za to, że wiosną wciąż mnie zachwycasz 

Że jak nie upał, no to śnieżyca 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xv5cVq49DU


Za to, że z tobą czuję się swojsko 

Ja tak po prostu kocham cię 

REF: Kocham cię (Polsko)"...  

(...) 

 

2. Za blask choinki, 

 i za kolędy, za wielkie czyn,  

za nasze błędy,  

za dziury w drogach w rosole oka,  

za Wawelskiego rzecz jasna smoka,  

za mecz na Wembley,  

za skok Małysza,  

mało rzeźwego z Krupówek misia, 

za to, że z tobą czuję się swojsko,  

jak tak po prostu kocham cię kocham ciePolsko ,  

REF: Kocham cię (Polsko)"...  

 

 

Wiersz z podziałem na role: 

 

 Lud nasz ciemiężony przez pruskie zabory 
Przetrwał wiele wojen, wygrał różne spory. 

Teraz niepodległy do Unii włączony 

W lepszą przyszłość wkracza, kraj nasz umęczony. 

 

 Czcimy pamięć tamtych dni, 

pokłon im składamy 

i w hołdzie wolności 

Hymn Polski śpiewamy. 

 

 

 

 

Wspólne uroczyste odśpiewanie Hymnu „Mazurek Dąbrowskiego” 

 

Jeszcze Polska nie zginęła,  

Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski.  

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 



Marsz, marsz Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany 

- Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski...  

 

 
Przy opracowywaniu publikacji wykorzystano materiały dostępne na stronach internetowych. 

 

Opracowanie:  Aleksandra Pleban, Beata Cholewiak 


