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Wiedza:

 
 
  

Umiejętności:

 
 
 
   

Kompetencje społeczne:

   
Stosowane metody dydaktyczne:  

Czas zajęć : 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Ogólny cel zajęć:
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć mających istotne 
znaczenie dla przebiegu procesów społecznych: patriotyzmu i obywatel-
stwa. Celem warsztatów jest pokazanie zasadniczych elementów tych 
pojęć i roli odgrywanej przez te zjawiska w procesach  społecznych. 

Cele szczegółowe: 
Realizacja szczegółowych celów rozpatrywana jest na trzech płaszczyznach 
(1) Wiedza; (2) Umiejętności; (3) Kompetencje społeczne.
Uczeń:
• dowiaduje się jakie jest znaczenie słowa patriota i obywatel. 
• potrafi rozróżnić te pojęcia,
• wie jakie są cechy patriotyzmu, 
• potrafi wskazać w jaki sposób można uzyskać obywatelstwo, 
• wie jakie są konsekwencje posiadania obywatelstwa i jakie są obo-
wiązki obywatelskie.

Uczeń: 
• potrafi wskazać znaczenie patriotyzmu w życiu społecznym, 
• potrafi opisać jego ewolucję na przestrzeni lat,  
• potrafi wskazać różnicę między obywatelem a patriotą,  
• potrafi znaleźć podczas dyskusji argumenty, które przemawiają za tym, że 
postawa patriotyczna jest w życiu bardziej wartościowa i dająca więcej 
satysfakcji niż postawa obojętna,  
• rozumie przywileje i obowiązki płynące z posiadania obywatelstwa.

• umiejętność pracy w grupie, 
• umiejętność udziału w dyskusji (argumentowanie itp.)

• mini wykład, 
• praca w grupach (tworzenie mapy skojarzeń, podanie przykładów 
zachowań patriotycznych), 
• dyskusja ogólna, 
• praca indywidualna (np. rozwiązanie krzyżówki).
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu  (10 minut)

Przedstawienie planowanego przebiegu warsztatów. 
Przedstawienie definicji obywatelstwa oraz sposobów jego nabycia i możliwości utraty. 
Przedstawienie definicji patriotyzmu. 
Analiza cech wspólnych tych pojęć oraz różnic między innymi. 
Przedstawienie pojęcia nacjonalizmu.

  
Obywatelstwo – przynależność osoby do określonego państwa na mocy 
której ta osoba ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo 
– analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki. 
Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów 
jego nabycia i ewentualnie także utraty, należy do samego państwa. 
Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: 
1. Zasada krwi (jeden z rodziców jest Polakiem)
2. Zasada terytorium (osoba urodziła się na terytorium Polski)
3. Adopcja przez rodziców z Polski
4. Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP

Posiadanie obywatelstwa: 
Każdy z obywateli krajów Unii Europejskiej posiada obywatelstwo Unii Euro-
pejskiej (Traktat o Unii Europejskiej). 
Niektóre kraje dopuszczają obywatelstwo podwójne lub wielorakie. 
W niektórych krajach nabywając nowe obywatelstwo trzeba się zrzec 
poprzedniego. 
Można nie mieć żadnego obywatelstwa – osoba, której nie uznaje za swojego 
obywatela żadne państwo nazywa się apatryda.

Patriotyzm - postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie 
oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony, w każdej 
chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny 
nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby, 
poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub czasami nawet życia. 
Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultu-
ry czy języka.
Nazwa „patriotyzm” wywodzi się z greckiej nazwy „πατριά” – „patria” oznacza-
jącej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przod-
ków, ojców,
Nie każdy obywatel jest patriotą. Z posiadania obywatelstwa wynika szereg 
praw, ale również obowiązków, które powinny być przestrzegane. Jednym z 
nich jest np. udział w wyborach. 
Prawdziwym patriotą można być w każdym wieku.
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Przebieg zajęć: (c.d.)

Nacjonalizm uważa interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu 
jednostki, grup społecznych, czy społeczności regionalnych. Uznaje naród za 
najwyższego suwerena państwa, a państwo narodowe za najwłaściwszą 
formę organizacji społeczności, złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, 
historii i kultury. Skrajną odmianą nacjonalizmu jest szowinizm.
Nacjonalista jest obywatelem, ale nie jest patriotą. Patriota szanuje i miłuje 
własną ojczyznę, ale równocześnie przestrzega praw obywateli innych 
państw i nie przedkłada interesów swojego narodu. 

2. Dyskusja ogólna: (5 minut)
Zadanie pytań otwartych i zachęcenie słuchaczy do udziału w dyskusji. 

Kim jest prawdziwy patriota? 
Kto potrafi ocenić czy ktoś jest patriotą czy nie? 
Czy „prawdziwy patriota” może być „obywatelem świata”? 
O co powinien dbać obywatel? 
Prawdziwym patriotą powinno się być nie tylko z okazji świąt państwowych, 
ale w każdym momencie. Nie istnieje żaden „egzamin na patriotę”, każdy 
powinien odnosić się do własnego sumienia i potrafić ocenić własne zacho-
wanie. Prawdziwy patriota może być „obywatelem świata”, dzięki temu że np. 
dużo podróżuje i zna kulturę i zwyczaje innych krajów. Ważne jednak, aby 
zawsze pamiętał o swojej ojczyźnie i dbał o jej dobre imię.

3. Podsumowanie dyskusji (10 minut)
oraz utrwalenie najważniejszych pojęć 

4. Obywatel-patriota:  (20 minut)
jakie powinien mieć cechy i jak powinien się zachowywać? 
Przykłady zachowań patriotycznych, praca z książką „Kto Ty jesteś” autorstwa Joanny Olech z 
ilustracjami Edgara Bąka. 

W jaki sposób dzieci mogą okazywać swój patriotyzm?
Czy przestrzeganie tradycji jest patriotyczne’? 
Czy prawdziwy patriota zna i rozumie treść Mazurka Dąbrowskiego?
Czy prawdziwy patriota sprząta po sobie i sadzi drzewa w lesie?
Czy powieszenie flagi przed domem jest zachowaniem patriotycznym?
Słuchacze mają również zastanowić się (w parach) w jakich sytuacjach życia 
codziennego mogą zachowywać się jak prawdziwi patrioci, a następnie napisać 
swoje propozycje na kartkach i opowiedzieć pozostałym słuchaczom. 

 
 

Pomoce dydaktyczne: 
• projektor do wyświetlana prezentacji multimedialnej, 
• kartki, 
• kredki, 
• flipchart, 
• książka „Kto ty jesteś” autorstwa Joanny Olech.
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Metodyka ćwiczeń 
Wykorzystana metoda to Mapa myśli.

     Uczniowie zostali podzielnie na 3 grupy, każda z grup przygotowywała 
własne wewnątrzgrupowe spojrzenie na patriotę i obywatela. 
    Mapy myśli, które tworzone były w grupach podlegały wewnątrzgru-
powym konsultacjom, co z jednej strony wspierało inicjatywę uczniów, 
z drugiej strony likwidowało bardzo skrajne spojrzenia na te zagadnienia. 
    W efekcie powstawały dość podobne do siebie mapy myśli, choć po 
głębszej analizie widoczne było układanie w przestrzeni określeń i atrybutów 
zagadnienia w silnie zindywidualizowany sposób. 
    Kolejnym etapem było stworzenie klasowej mapy myśli. Moderator prosił 
o propozycje każdą z grup. Dana grupa proponowała wpisanie jakiegoś elemen-
tu, ale do wpisania go do klasowej mapy myśli potrzebna była ogólna 
akceptacja (głównie rozumiana jako brak sprzeciwu).
    Zaplanowanym efektem końcowym było porównanie określeń przy-
pisanych patriocie do tych zaproponowanych przez uczniów dla obywa-
tela. W naszym przypadku podsumowanie pracy, ze względu na 
problem czasowy, zrobione zostało jedynie w sposób symboliczny. 
    Koniec warsztatów powinien stanowić podsumowanie treści i zaprezento-
wanie bliskości obu postaw patriotycznej i obywatelskiej. 
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