Jak rodzice mogą przekazywać
dziecku wartości patriotyczne?

Drodzy rodzice uczniów SP 118
Jestem aktualnie pod ogromnym wrażeniem przygotowanego przez
Wasze dzieci, pod kierunkiem nauczycieli muzyki, apelu online.
Taka forma wyrazu w czasach obecnej pandemii wydaje się jeszcze
bardziej wymowna niż nasze spotkania w szkole.
Prawdę mówiąc każdego roku wzruszam się patrząc na występy
naszych, a właściwie Waszych dzieci i myślę wówczas, że dobrze je
wychowaliście, że uczymy tak jak należy. Cieszę się, że rośnie kolejne
pokolenie młodych patriotów. Przypuszczam, że gdybyśmy zaczęli
mówić o patriotyzmie, sposobów rozumienia go byłoby tyle, ile osób.
Definicja najbardziej ogólna mówiąca, że patriotyzm to miłość do
własnej ojczyzny, jest chyba bezdyskusyjna. Jednak, jak mamy
przekazywać wartości patriotyczne w dzisiejszych niełatwych czasach?
Jak dziś powinna się przejawiać nasza miłość do Polski?

Pozwolę sobie przytoczyć refleksje dwóch uczniów z klas 8, którzy
nadesłali mi swoje prace nt. „Patriotyzm wczoraj i dziś.”
Patriotyzm dziś /Janek z klasy 8a/
W dzisiejszych czasach nie musimy walczyć o obronę ojczyzny. Nie oznacza to
jednak, że nie można być dziś patriotą. Przejawem patriotyzmu dziś są z pozoru

oczywiste zachowania, jak wyrzucanie śmieci zamiast odłożyć je gdziekolwiek,
czy
odnoszenie
się
z
szacunkiem
do
dobra
publicznego.
Ważne jest również kulturalne zachowanie za granicą, bo pozwala zapamiętać
obcokrajowcom Polaków jako dobrych ludzi. Do tego dochodzi też traktowanie
poważnie smutnych wydarzeń z przeszłości i odpowiednie zachowanie
w muzeach poświęconych np. II wojnie światowej. Ważne jest każde z tych
zachowań, bo pomaga ono w większym lub mniejszym stopniu dobru naszej
ojczyzny.
Patriotyzm dziś/ Marek z kl.8b/
Patriotyzm to według mnie dbanie o swoją ojczyznę niezależnie od wyznania,
przynależności partyjnych, orientacji itp. To również pokazywanie swojego kraju
z jak najlepszej strony.

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Nie byłoby to możliwe
bez udziału państw ententy, Legionów Polskich, marszałka Józefa Piłsudskiego,
lecz także bez zwykłych patriotycznych rodzin, które oparły się germanizacji
i rusyfikacji, ucząc prawdziwej historii Polski oraz mówiąc po polsku w domach.

Dzieci są bacznymi obserwatorami i chętnie naśladują nasze
zachowania, postawy, powtarzają wypowiadane przez nas sentencje.
Zawsze chętnie uczą się, jeśli to, co chcemy im przekazać wydaje się
lekkie i przyjemne, ma posmak niespodzianki, zagadki, gry lub zabawy.
Uważam, że właśnie taki zwyczajny, codzienny patriotyzm polegający
na solidnej pracy, nauce, ale też ciekawej zabawie, historycznej grze
planszowej, wycieczce nawet po naszej lokalnej okolicy, możemy bez
problemu przekazywać dzieciom od najmłodszych lat. Jeśli jesteśmy do
czegoś głęboko przekonani dzieci bez trudu odczytają to z naszych
zwykłych codziennych działań, takich jak: niewyrzucanie śmieci w lesie
czy na ulicy, segregacja odpadów, pracowitość, czy kupowanie biletów
w komunikacji miejskiej.
Takie oto dziedziny może obejmować, moim zdaniem, dzisiejszy
patriotyzm:
1. Codzienna solidna praca/może jakaś wspólna praca z dzieckiem? /,
systematyczna nauka i dbałość o dobro wspólne np. szkolne,
2. Szacunek dla siebie i innych, dla różnych poglądów,
3. Wspólne kibicowanie polskim sportowcom,
4. Poznawanie kraju – wycieczki z dziećmi,
5. Duma z tego, że jesteśmy Polakami,
6. Troska o poprawność języka i poznawanie literatury polskiej,
7. Rozmowy o historii Polski; wizyty w muzeach, miejscach pamięci,
8. Nauka piosenek i wspólne śpiewanie także pieśni patriotycznych,
9. Szacunek dla symboli narodowych oraz tradycji, /wywieszanie flagi/
10.Odpowiedzialność za siebie i innych np. aktualnie – dystans,
dezynfekcja, maseczka…
Myślę, że warto tego uczyć nasze dzieci.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego świętowania.
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