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Książki: 

 

 

Jedna jest Polska : wybór z przemówień i kazań / Stefan Wyszyński ; 

[wybór tekstów i oprac.] Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka. - 

Warszawa : "Soli Deo", 2000. 

Hasła przedmiotowe: Kazania patriotyczne - Polska - 1956-1989 r, 

Mowy polskie - 1956-1989 r, Patriotyzm - Polska 

Sygnatura: I 22217 

 

Książka zawiera wybór tekstów patriotycznych; kazań i przemówień 

Prymasa Tysiąclecia, zawartych w następujących rozdziałach: Kocham 

Ojczyznę więcej niż własne serce, Wolność nasza dojrzewała powoli, 

Polska – ale jaka?, Jesteśmy u siebie – we własnej ojczyźnie, Jedna jest 

Polska – wspólna matka. Kardynał Stefan Wyszyński jest jednym z patronów roku 2021, 

,zachęcamy więc do zapoznania się tą publikacją. 

 

 

"Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja 

polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / 

Agnieszka Kania. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych "Universitas", cop. 2015. 

(Edukacja Nauczycielska Polonisty) 

Hasła przedmiotowe: Język polski - nauczanie - metody, Wychowanie 

patriotyczne - metody, Literatura - historia - nauczanie - metody, 

Literatura polska - historia - nauczanie - metody 

Sygnatura: II 167378 

 

Autorka w publikacji pochyla się nad zagadnieniem współczesnego 

patriotyzmu w kontekście dydaktyki polonistycznej oraz wychowania 

patriotycznego. Sięgając do własnego doświadczenia pedagogicznego przedstawia propozycje 

dobrych praktyk oraz twórczych zajęć w tym zakresie, na każdym etapie nauczania. Książka 

polecana szczególnie polonistom, wychowawcom i nauczycielom świetlic. 

 

 

Polska pieśń patriotyczna / Jolanta Grygielska. - Warszawa : Bi.Ma.-

Biliński Production, 2018. 

Hasła przedmiotowe: Polska, Pieśń i piosenka patriotyczna, Partytura 

Sygnatura: III 9221, III 9222, III 9223 

 

Książka wydana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Publikacja 

obejmuje zbiór patriotycznych tekstów i nut, wzbogacona  o płytę CD 

audio z polskimi pieśniami patriotycznymi pochodzącymi z różnych 

epok. Publikacja skierowana jest dla każdego czytelnika, podpowiada jak 

pielęgnować polską historię, kulturę i tradycję. Stanowi doskonała pomoc 

dydaktyczną dla nauczyciela każdego poziomu kształcenia. 

 

 

 

 

 



Czasopisma: 

 

 

 

Patriotyzm na zajęciach językowych / Monika Niedźwiedzka // 

Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 4 s. 54-60. 

 

Artykuł skierowany jest do nauczycieli języka angielskiego i stanowi 

propozycję zajęć dla dzieci na poziomie nauki elementarnej z okazji świat 

narodowych. Autorka opracowanie zachęca, aby kwestie patriotyzmu omówić 

z dziećmi  korzystając z kart flashcards,  czyli popularnych fiszek. 

 

 

 

 

Miedzy tradycją a nowoczesnością: Kształcenie patriotyczne i 

obywatelskie w nowym wymiarze. / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 

2019, nr 7 s. 16-20. 

 

Autorka artykułu wskazuje na zalety kształtowania postaw patriotycznych i 

obywatelskich wśród  dzieci na etapie nauki wczesnoszkolnej Ponadto 

przytacza wykaż ciekawych stron  internetowych i pomocy dydaktycznych 

przydatnych w procesie kształcenia młodego człowieka w odniesieniu do 

edukacji patriotycznej.  

 

 

Majowe Święta / Anna Pokój, Piotr Pokój // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 4 

s. 34-35. 

 

Opracowanie zawiera scenariusz uroczystości szkolnych z okazji Święta 

Flagi i Konstytucji 3 Maja. Artykuł polecamy wszystkim nauczycielom 

edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 
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