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Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
za lata 1991-2018
Książki
1. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława
Dymara, Wiesława Korzeniowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",
2009. Sygnatura 50567
2. Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota
Wieczorek. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2004. Sygnatura 47765
3. Inscenizacje nie tylko dla dzieci - nietypowe święta : zbiór scenariuszy
na różne okazje dla wszystkich grup przedszkolnych / Urszula Kozłowska.
Kraków : CEBP 2016. Sygnatura 54129
4. Ja patriota : psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska. Warszawa :
Difin, 2016. Sygnatura 54130
5. Księga patriotyczna : cześć polskiej ziemi /[autor koncepcji Filip Topczewski;
redaktor naczelny Ireneusz Korpyś]. Częstochowa : Wydawnictwo
Popularnonaukowe "Sfinks", cop. 2016. Sygnatura 53870
6. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas od 1-3 /
Józef Marek Śnieciński. Warszawa : "Żak", 1997. Sygnatura 43532
7. Mazurek Dąbrowskiego : nasz hymn narodowy / Małgorzata Strzałkowska ;
il. Adam Pękalski. Warszawa : Bajka, 2014. Sygnatura 52831
 O ziemi rodzinnej treści : scenariusze uroczystości dla dzieci przedszkolnych
i edukacji zintegrowanej z udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. Kraków :
Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011. Sygnatura 52531
8. Odzyskana niepodległość : 10 opowiadań z XX wieku / Grażyna Bąkiewicz,
Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła ; ilustrował Mikołaj Kamler. Łódź :
Wydawnictwo Literatura, 2018. Sygnatura 54653
9. Pinokio... a jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół
podstawowych / Jan Jakub Należyty ; oprac. metod. Lena JankowskaPoleganow. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002. Sygnatura 45456, 45455
10. "Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja polonistyczna
a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / Agnieszka Kania. Kraków :
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Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
cop. 2015. Sygnatura 53423
Polskie dziedzictwo pedagogiczne : rozważania o ideach i instytucjach / pod
red. Joanny Falkowskiej. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2016. Sygnatura 54302
Sto polskich wierszy : antologia poezji patriotycznej / oprac. Jan Tomkowski.
Warszawa : Wydawnictwo 2 Kolory, 2014. Sygnatura 54108
Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze
lekcji i uroczystości szkolnych / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych
Aleksandra Michałowska ; wiersze zil. Artur Piątek. Wrocław : Wydawnictwo
Siedmioróg, 2013. Sygnatura 52649
Tańcujże dobrze : tańce polskie /Grażyna Dąbrowska.
Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Sygnatura 40471, 40472
Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina
Jerzykowska; [muzyka Jacek Delong]. Łódź : "Literatura", 2004. Sygnatura 46069
Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym /red. Anna
Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. Kraków :
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015.
Sygnatura 53499
Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T. 4,
Ku demokracji poprzez edukację /redakcja naukowa: Maria Dudzikowa,
Maria Czerepaniak-Walczak. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2008. Sygnatura 50838
Wychowanie patriotyczne : pedagogika, polityka bezpieczeństwa, polityka
historyczna /pod redakcją Konrada Henninga [!]. Łódź : Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2017. Sygnatura 54250

Filmy
19. Patriotyzm[Film]: czy to trudne? / scen. i reż. Jakub Nowicki. Kraków :
Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. 1 dysk optyczny (17 min) : dźw., kolor.
; 12 cm. Sygnatura 158TV
Artykuły z czasopism
20. "A to Polska właśnie"/ Jolanta Sasin // Wychowawca 2017, nr 4, s. 27-35. Tematy lekcji wychowawczych ze scenariuszami o tematyce patriotycznej dla
szkoły podstawowej.
21. Apel - lekcja patriotyzmu i historii w pigułce / Joanna SałasińskaAndruszkiewicz // Życie Szkoły 2013, nr 8, s. 16-17. - Apel w edukacji
wczesnoszkolnej.

22. Baba polska i patriotyzm/ Marta Olszewska // Wychowawca 2017, nr 7-8,
s. 48-50. - Scenariusz teatralny dotyczący historii Polski - I[pierwsze] miejsce
w konkursie.
23. Czy patriotyzmu można nauczyć /Renata Zamojska-Reszke // Życie Szkoły
2007, nr 5, s. 44-45. - Kształtowanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej.
Rozbudzanie patriotyzmu poprzez budzenie miłości do małych ojczyzn rodziny, szkoły, miasta. Regionalizm.
24. Dzień Języka Ojczystego / Kamila Korneluk // Biblioteka w Szkole 2011, [nr] 12,
s. 17. - Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadają
na 21 lutego - propozycje zabaw, zagadek i ćwiczeń językowych dla uczniów
klas I-III szkoły podstawowej.
25. Edukacja patriotyczna : dobre praktyki / Jacek Stec // Monitor Dyrektora Szkoły
2016, nr [2] (60), s. 6-9. - Czym jest patriotyzm i jak go dziś rozumieją młodzi
ludzie. Jak w szkole można kształcić postawy patriotyczne - przykłady dobrych
praktyk. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec edukacji
patriotycznej.
26. Edukacja patriotyczna/ Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły 2017, nr 11, s. 46-51.
- Pojęcie patriotyzmu i patrioty. Nauczanie patriotyzmu w polskiej szkole.
27. Edukacja patriotyczno-historyczna / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły 2016,
nr 4, s. 60-63. - Wychowanie patriotyczne w szkole.
28. Flaga Polski/ Bliżej Przedszkola 2017, nr 10, s. 71-73. - Polska - moja Ojczyzna.
Propozycje aktywności dla dzieci przedszkolnych, starszych na listopad.
Kształtowanie postawy patriotycznej. Scenariusz zajęć.
29. Godło i hymn narodowy : znaczenie symboli narodowych w codziennym
życiu każdego Polaka / Wychowanie w Przedszkolu 2016, nr 4, s. 58. - Scenariusz
zajęć dla dzieci przedszkolnych na temat symboli narodowych
30. Jestem Polakiem! /Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 6,
s. 12-[19]. - Scenariusze zajęć dla dzieci 3-6 letnich rozwijających postawy
patriotyczne.
31. Kto Ty jesteś? Polak mały : projekt edukacyjny z zakresu edukacji
patriotycznej realizowany w świetlicy / Dorota Krzycka // Świetlica w Szkole
2015, nr 2, s. 6. Projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji z uczniami klas
I-III.
32. Łączenie teorii z praktyką w wychowaniu patriotycznym / Krystyna Buławka
// Meritum 2008, nr 1, s. 26-29. - Poszukiwanie przez nauczycieli wychowawców
coraz efektywniejszych i ciekawszych działań w obszarze wychowania
patriotycznego.
33. Moja rodzina jest najważniejsza/ Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek
//Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 3, s. 10-16. - Scenariusze zajęć dla dzieci
3-6 letnich dotyczące wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

34. Niepodległość? A co ja z tego mam? : zajęcia na temat niepodległości
i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole 2018,
[nr] 5, s. 12-13. - Scenariusz zajęć bibliotecznych.
35. O patriotyczne wychowanie / Mieczysław Albert Krąpiec // Wychowawca 2008,
nr 11, s. [6]-7. -Patriotyzm i poczucie przynależno-ści narodowej i kulturowej utożsamianie kulturowe - wychowanie ku wartościom narodowym i moralnym.
36. O wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym w edukacji szkolnej /
Barbara Jaśniewicz // Meritum 2016, nr 3, s. 7-11. - Młody człowiek powinien
zrozumieć, że patriotyzm jest jedną z istotnych wartości warunkujących rozwój
osobisty i dobra wspólnego.
37. O wychowaniu patriotycznym w szkole/ Jan Frątczak // Nauczyciel i Szkoła
2011, nr 1, s. [111]-121. - Definicja pojęcia patriotyzmu i wychowania
patriotycznego, a na tym tle procesu kształtowania postawy patriotycznej.
Prezentacja efektywnych środków dydaktycz-nych ze szczególnym zwróceniem
uwagi na literaturę historyczną, w tym wiersze.
38. Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna/ Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła
2017, nr 8, s. 8-14. - Nauczanie obywatelskości w europejskim wymiarze oraz
Mała Ojczyzna w kontekście poczucia więzi i wspólnoty lokalnej, regionalnej
i narodowej. Nowoczesne metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
39. Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Agnieszka Kania //
Edukacja 2016, nr 1, s. 89-101. - Sposoby omawiania zjawiska patriotyzmu
na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
40. Patriotyzm w dzisiejszej szkole / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski
w Praktyce 2012, nr 3, s. [17]-22. - Propozycje lekcji języka polskiego w VI klasie
szkoły podstawowej i gimnazjum, na temat współczesnego patriotyzmu, tego jak
obecnie można go okazywać, na temat polskich zalet i wad, sukcesów, o tym jacy
jesteśmy.
41. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman // Wychowawca
2010, nr 11, s. 6-7. - Kształtowanie świadomości własnego regionu i ojczyzny
wśród uczniów szkół podstawowych. Przekaz wartości w edukacji regionalnej.
Doskonalenie umiejętności społecznych, postaw moralnych, patriotycznych, itp.
42. Płynie Wisła, płynie : scenariusz o tematyce patriotycznej / Barbara Danecka,
Michał Danecki // Bliżej Przedszkola 2013, nr 4, s. 40-42.
43. Polacy – rodacy// Bliżej Przedszkola 2017, nr 10, s. 61-[65]. - Polska - moja
Ojczyzna. Propozycje aktywności dla dzieci przedszkolnych, starszych na
listopad. Kształtowanie postawy patriotycznej. Scenariusz zajęć.
44. Polska naszą ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie! // Bliżej Przedszkola
2015, nr 10, s. 46-52// - Propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania
pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na miesiąc listopad.
zapoznanie dzieci z hymnem Polski i symbolami narodowymi oraz
regionalnymi.

45. Porozmawiajmy o patriotyzmie : o Orle Białym w książkach dla dzieci
i młodzieży / Agnieszka Dobrowolska // "Trendy (czasopismo elektroniczne)"
2016, nr 2/3, s. 39-41. - Propozycja książek dla dzieci i młodzieży, które
w nowoczesny sposób mówią o patriotyzmie.
46. Rok szkolny 2017/2018 "Rokiem dla Niepodległej", czyli edukacja patriotyczna
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego / Wiesława
Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola 2017, nr 87, s. 20-21. - W jaki sposób
nauczyciel powinien budować u dziecka system wartości i wpływać
na formowanie jego postaw.
47. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży
/ Barabara Kubis // Wiadomości Historyczne 2011, nr 1, s. 16-26
48. Rola nauczycieli i rodziców w wychowaniu obywatelskim uczniów klas I-III
szkoły podstawowej/ Emilia Jakubowska, Elżbieta Jaszczyszyn. // Lubelski
Rocznik Pedagogiczny T. 36, z. 1 (2017), s. [147]-155. - Kształtowanie postaw
obywatelskich powinno być priorytetem w wychowaniu, ponieważ od tego, ile
wiedzy i dziedzictwa kulturowego przekażemy naszym najmłodszym
podopiecznym zależy, jak będzie postrzegana nasza ojczyzna zarówno przez nas
samych, jak i przez naszych sąsiadów na całym świecie.
49. Rzecz o wychowaniu patriotycznym – przykłady dobrej praktyki / Antonina
Telicka-Bonecka // Meritum 2016, nr 3, s. 86-91. - Autorka jako przykład dobrej
praktyki zaprezentowała w artykule program Korona Polskiego Wychowania.
50. Szkolne obchody stulecia niepodległości/ Jacek Królikowski // Dyrektor Szkoły
2018, nr 4, s. 76-79. - Pomysły na działania podejmowane w szkole w związku
ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
51. Ślady polskości w różnych krajach szkołą praktycznego patriotyzmu /
Grzegorz Kiedrowicz // Nowa Szkoła 2014, nr 9, s. 13-21. - Miejsca za granicą
związane z pobytem i działalnością naszych rodaków, z których możemy być
dumni (m.in. Paryż, Londyn, Wiedeń, Savannah).
52. W kraju Orła Białego // Bliżej Przedszkola 2017, nr 10, s. 50-53. - Polska - moja
Ojczyzna. Propozycje aktywności dla dzieci przedszkolnych starszych
na listopad. Kształtowanie postawy patriotycznej. Scenariusz zajęć.
53. Współczesne wychowanie patriotyczne / Tomasz Derecki // "Trendy
(czasopismo elektroniczne)" 2016, nr 2/3, s. 12-14. - Przeszkody w wspieraniu
postaw patriotycznych młodzieży. Przedstawienie jak powinien wyglądać model
wychowania patriotycznego.
54. Współczesny patriota - kto to taki? : czy więc pojęcie patriotyzmu
w zmieniających się realiach społeczno-politycznych ma w ogóle rację bytu? /
Lucyna Bagińska" // Polski w Praktyce" 2012, nr 3, s. 30-32. - Propozycja lekcji
języka polskiego na temat różnego pojmownia polskości i patriotyzmu - praca
z fragmentem powieści Antoniego Libery "Madame" i "Moja ojczyzna" Cypriana
Kamila Norwida.

55. Współczesny patriotyzm - kocham Polskę nowocześnie / Zdzisław Hofman //
Edukacja i Dialog 2013, nr 7/8, s. 12-13. - Znaczenie patriotyzmu i postawa
patriotyczna.
56. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie / Aleksandra Wołoszyn, Maciej
Młynarczyk // Czuwaj 2011, nr 6/7, s. 20-22. - Jak uświadamiać młodym
ludziom, że służba ojczyźnie to nie tylko uczestnictwo w rocznicach, świętach
państwowych czy zbiórkach harcerskich, ale też poznawanie i kultywowanie
dziedzictwa narodowego, kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz
kształtowanie świadomości obywatelskiej.
57. Wychowanie patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 4, s. 17-22. - Postrzeganie patriotyzmu przez
współczesną młodzież. Skutki braku postawy patriotycznej w życiu społecznym
i politycznym. Przykładowe działania podejmowane w ramach wychowania
patriotycznego.

