
MOJE KORZENIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA 

 -  PRAKTYKOWANIE EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ 

Program autorski został zainspirowany kierunkami polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2018/2019. Będzie realizowany od lutego do czerwca 2019 roku i jest 

przeznaczony dla grupy: Jeżyki z Przedszkola nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie oraz 

Biedronki z Przedszkola nr 16  im. Jana Brzechwy w Koninie. 

Pierwszą i niezwykle najistotniejszą rzeczą jest poznawanie języka ojczystego, jego 

piękna. Dlatego ważne jest wykorzystanie żywego słowa, sięgając nie tylko z poczucia 

obowiązku, ale ze zwykłej przyjemności. Zapewne każdy z nas wie, że literatura dziecięca 

wzbogaca kulturę językową oraz wzmacnia i rozwija przywiązanie do kraju ojczystego.  

W związku z tym czytajmy dzieciom bajki, opowiadania, legendy i baśnie. Dla urozmaicenia 

możemy wspólnie zabawić się w inscenizacje. Zadbajmy o obecność polskiej literatury  

w życiu dziecka aby rozbudzić w nich fascynację do polskiej kultury i historii. Obcowanie  

z książką obrazkową - dziełem sztuki - stopniowo wprowadza dziecko do rzeczywistości. 

Książka to coś dobrego, dostarcza przeżyć i wrażeń. Dziecko wypowiada się do oglądanych 

ilustracji, tworzy własne wątki. Zaprasza ona do zastanowienia się, do kreacji własnych 

obrazów, własnych myśli.  

Rola nauczyciela bibliotekarza jest istotna - jego zaangażowanie, działanie, pasja. To, 

pierwszy przekaz dla dziecka, pierwsze wrażenie z mowy niewerbalnej. Pokazujmy książki 

wabiki. Zachęcajmy. Moderujmy dyskusję wokół literatury regionalnej. Rozsmakowujmy 

dzieci w książkach obrazkowych. Przedszkolak ma się zachwycić prezentowaną przez nas 

książką. 

Cele ogólne programu: rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, wychowanie do 

wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów, zainteresowanie książką dzieci 

poprzez stosowanie różnorodnych form pracy z tekstem, ukazanie właściwego kontaktu  

z książką poprzez wzór osób dorosłych, budzenie zainteresowań historią i kulturą miasta  

i regionu, rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

Dodatkową atrakcją będą punkty biblioteczne utworzone na czas trwania programu.  

 

Słowa mówią nam to, czego nie pokazują obrazy,  

zaś obrazy pokazują to, czego słowa nie mówią (Perry Nodelman,1988). 

 

Opracowały: Karola Agnieszka Glasner, Agnieszka Jarolewska 


