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Od Wydawcy

Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, powstała jako podsumowanie Międzyna-
rodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego inicjatorką była 
nauczycielka edukacji przedszkolnej – Ludmiła Fabiszewska. Projekt zebrał wokół siebie 
wielu ludzi, którzy chcieli pokazać, że patriotyzm jest nie tylko wartościową ideą, ale 
także realnym doświadczeniem możliwym do przeżycia już nawet przez najmłodszych – 
dzieci w wieku przedszkolnym. Ludzie ci stworzyli myśl, którą następnie „podchwyciło” 
wielu nauczycieli i wychowawców z placówek różnego typu. Ta myśl zaczęła się rozsze-
rzać i przynosić zaskakujące rezultaty – w postaci materiałów związanych z pojęciem 
patriotyzmu, spływających do osób koordynujących projekt. Materiały te pokazują, jak 
realnie rozumiany jest patriotyzm i jak wiele ma kolorów.

W publikacji, powstałej z inicjatywy Łukasza Kiełbasy, zawarte zostały jedynie wy-
cinki tego całego dobra – wycinki szczególnie zasługujące na wyróżnienie. Jest to bardzo 
wartościowy materiał, który umożliwi przeprowadzenie z przedszkolakami zajęć o te-
matyce patriotycznej, a także zorganizowanie występu z okazji naszych polskich świąt 
narodowych. Publikacja składa się z książki zawierającej:
	12 scenariuszy uroczystości i inscenizacji z okazji polskich świąt narodowych; 
	7 scenariuszy zajęć różnych, w tym zajęć otwartych z udziałem rodziców, zawodów 

sportowych, a nawet turnieju patriotycznego; 
	32 wiersze o tematyce patriotycznej; 

oraz:
	2 płyt Audio-CD zawierających nagrania 12 piosenek o tematyce patriotycznej (w tym 

11 stworzonych specjalnie na potrzeby tej publikacji), a także 7 tradycyjnych pieśni 
patriotycznych (wybranych spośród ich ogromu pod kątem możliwości percepcyj-
nych i wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym) oraz „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Wszystkim pieśniom i piosenkom towarzyszą podkłady muzyczne z linią melodycz-
ną (na płycie z podkładami znajduje się także nagranie hejnału mariackiego);

	pakietu pomocy dydaktycznych zawierającego 24 karty formatu A4 oraz mapę 
konturową Polski formatu B1–.
Wśród scenariuszy uroczystości znajdują się te potrzebne do zorganizowania wy-

stępu listopadowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości, akademii majowej – 
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1971 r., a także uniwersalne insceni-
zacje o szeroko rozumianej tematyce patriotycznej (traktujące o domu rodzinnym czy 
małych ojczyznach). Scenariusze uroczystości zostały podzielone na trzy kategorie do-
stosowane do wieku dzieci: dla dzieci 3-4-letnich; dla dzieci 4-5-letnich oraz dla dzieci 
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5-6-letnich. Każdy scenariusz zawiera umieszczony na początku opis dekoracji, stro-
jów i rekwizytów, a także spis występujących postaci (przy czym należy pamiętać, że 
poszczególne kwestie mogą być modyfikowane – rozdzielane pomiędzy większą liczbę 
dzieci lub łączone – zgodnie z liczbą dostępnych aktorów, zamysłem nauczyciela oraz 
możliwościami dzieci z danej grupy). 

Pod koniec książki zamieszczono teksty piosenek i pieśni patriotycznych, a także 
wiersze – z podziałem na wiersze występujące w scenariuszach oraz dodatkowe wiersze 
o tematyce patriotycznej. 

Podczas pracy z materiałami pochodzącymi z publikacji przedszkolaki dowiedzą 
się, co znaczy pojęcie „Ojczyzna”, poznają słowa i melodię hymnu narodowego, nauczą 
się rozpoznawać symbole i barwy narodowe. Ponadto teksty tu zebrane wspomogą na-
uczycieli i dzieci w procesach: 
	kształtowania postaw patriotycznych;
	kultywowania tradycji ludowych (w tym utrwalenie charakterystycznych cech stro-

jów regionalnych, poznanie postaci lajkonika, zapoznanie się z polskimi legendami);
	rozwijania poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny, a także 

wzmacniania poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina i naród;
	uwrażliwienia na piękno naszego kraju, doskonalenia i utrwalania wiadomości na 

jego temat;
	wdrażania do współdziałania na zasadach wzajemnego poszanowania i partner-

stwa;
	rozwijania kompetencji językowych, kształtowania szacunku do języka polskiego.

Mamy nadzieję, że Piękna nasza Polska cała wspomoże Was w wychowywaniu Wa-
szych podopiecznych na dobrych i świadomych patriotów. 


