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 Tożsamość narodowa, patriotyzm, Polska, Polak, ojczyzna, 
symbole i barwy narodowe, herb, hymn, a także wiele innych haseł, 
które dla dorosłego są oczywiste i kojarzą się jednoznacznie, dla 
dziecka w wieku przedszkolnym nic nie znaczą. Kiedy zapytam 
przedszkolaka w wieku 5, 6 lat, w jakim kraju mieszka, w jakim języku 
mówi, nie zna odpowiedzi. Jest skonsternowany, zawstydzony. Dzisiaj 
uczy się dzieci języków obcych, obcych zwyczajów, a często zapomina 
o tradycjach rodzimych. Dlatego zachęcam, aby w biblioteczkach 
domowych znalazły się, oprócz popularnych bajek, książki poświęcone 
tematyce patriotycznej.  
 Warto przybliżyć dzieciom wierszyki znanych autorów. A oto 
kilka przykładów, które same mówią za siebie: 
 

„Kto ty jeste ś? Polak mały!”   
       Władysław Bełza 
 
Kto ty jesteś? 
Polak mały. 
 Jaki znak twój? 
 Orzeł biały. 
Gdzie ty mieszkasz? 
Między swemi. 
 W jakim kraju? 
 W polskiej ziemi. 
Czym ta ziemia? 
Mą ojczyzną. 
 Czym zdobyta? 
 Krwią i blizną. 
Czy ją kochasz? 
Kocham szczerze. 
 A w co wierzysz? 
 W Polskę wierzę. 
Czym ty dla niej? 
Wdzięczne dziecię.  
 Coś jej winien? 
 Oddać życie.  
 
 



„Co to jest Polska?  
     Czesław Janczarski  
 
Co to jest Polska? - 
spytał Jaś w przedszkolu. 
Polska - to wieś i las, i zboże w polu, 
i szosa, którą pędzi do miasta autobus, 
i samolot, co leci wysoko, nad tobą. 
Polska - to miasto, strumień i rzeka, 
i komin fabryczny, co dymi z daleka, 
a nawet obłoki, gdy nad nami mkną. 
Polska to jest także twój rodzinny dom. 
A przedszkole? 
Tak - i przedszkole, 
i róża w ogrodzie 
i książka na stole. 
 

„Nasze polskie ABC”   
     autor tekstu: nieznany   
 
Już w przedszkolu dzieci wiedzą, 
co to Wisła, co to Bałtyk. 
Że na Śląsku leży węgiel, 
a znów góry to są Tatry.  
Taki polski elementarz, 
raz zobaczysz i pamiętasz. 
Nasze polskie ABC, 
każde dziecko o tym wie.  
Wchodzi w głowę, 
wchodzi w serce, 
jak literka po literce. 
Coraz lepiej czytasz je. 
Nasze polskie ABC. 
 Kiedy będę taki duży, 
 jak na przykład są rodzice. 
 Z książek, z kina i z podróży 
 poznam kraju okolice. 
 Jak zakładka, Wisły wstążka, 

 no a Polska jest jak książka. 
  Nasze polskie ABC... 
 

„Mazurek D ąbrowskiego”  
      Słowa: Józef Wybicki, 1797 r. 
    
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... 
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 Marsz, marsz... 
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany - 
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 Marsz, marsz...  
 
„Barwy ojczyste”  
      Czesław Janczarski  
 
Powiewa flaga,  
gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze,  
biel jest i czerwień, 
Czerwień to miłość, 



Biel - serce czyste, 
Piękne są nasze barwy ojczyste.  
 

 Ponadto warto zapoznać się z utworami Marii 
Konopnickiej , do których muzykę skomponował Zygmunt 
Noskowski tworząc „Śpiewnik dla dzieci do słów Marii Konopnickiej”. 
Jej twórczość posiada niekwestionowane walory estetyczne i moralne, 
głosi miłość do ziemi i narodu polskiego. Chwali polską przyrodę 
i zwyczaje mimo trudnych czasów w rękach zaborców.  
 

„Idzie niebo ciemn ą nocą”   
      Ewa Szelburg – Zarembina    
 
 To zbiór wierszy, w którym znaleźć można teksty, które chwalą 
piękno polskiej przyrody, zjawisk atmosferycznych, świata w bardzo 
przystępny sposób.  
Sama autorka pisze:  
„... chcę moimi baśniami, wierszykami, wesołymi historiami cieszyć, pokazując Wam 
we wszystkich moich książkach świat bliski i daleki pięknym i dobrym… Tą książką 
„Idzie niebo ciemną nocą” pozdrawiam Was serdecznie, najmłodsi moi Braciszkowie, 
najmłodsze moje Siostrzyczki! – Ewa Szelburg-Zarembina”.  
 

„Legendy polskie”  
      Magdalena Grądzka 
  
 To zbiór najbardziej znanych i najwspanialszych podań, baśni 
i legend z różnych legionów Polski. Dzięki nim dzieci poznają historię 
powstania państwa polskiego, stolicy, jak również dzieje hejnału i inne 
ciekawe tradycje naszego kraju, które powinny być bliskie sercu 
każdego Polaka. Wśród nich między innymi „Wars i Sawa”, „O Lechu, 
Czechu i Rusie”, „O Halinie Krępiance”. 
 
 

„Polskie naj...”  
      Marek Więckowski 
 
 Z tą książką dzieci poznają najciekawsze, najsłynniejsze 
i najpiękniejsze miejsca i obiekty w Polsce. Poznają wiele ciekawych 

i fascynujących faktów, ciekawostek, jak również zaplanują wycieczkę 
krajoznawczą. Tak właśnie najlepiej poznaje się piękno polskiego 
krajobrazu i zabytków.  
 

„Encyklopedia tradycji polskich”   
     Renata Hryń – Kuśmierek, Zuzanna Śliwa  
 
 Dziś wiele tradycji i obrzędów zostało zapomnianych, wypartych. 
Modne zagraniczne zwyczaje wdzierają się do kalendarza świąt. 
Dlatego warto czasem wybrać się do skansenu lub przeczytać w/w 
książkę. Znajdziemy w niej kalendarz liturgiczny i obrzędowy, zwyczaje 
regionalne, przewodnik po zwyczajach rodzinnych i dawnych 
obrzędach, żywe tradycje i wierzenia. Łatwo można porównać jak 
obchodzono dane święta dawniej, a jak dziś.  
 


