
Інформація для батьків «Виховуємо патріотів»

 
        Поняття патріотизму у всіх викликає досить змішані почуття і емоції. Для 

одних – це дуже важливо , для інших – нічого особливого, треті – поняття не 

мають, про що йде мова. Але все ж для багатьох постає обов’язковим бути самому 

патріотом, і так само виховати своїх дітей. 

Саме поширена асоціація про людину – патріота – це людина у формі, особливо 

у військовій. Але для того, що б бути патріотом не обов’язково бути 

військовозобов’язаним, носити форму, і складати присягу на вірність Батьківщині. 

Патріотизм полягає в нашій поведінці, у повазі до предків, шанування традицій, 

дотриманні свого як фізичного, так і морального здоров’я, створенні міцної сім’ї, і 

вихованні дітей на тих же засадах. 

Почуття патріотизму є в душі у кожної людини, але необхідно його просто 

пробудити, зуміти достукатися і поставити правильні життєві пріоритети. Саме 

цим і повинні займатися батьки, які хочуть виховати патріота в сім’ї. 

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) —  це   любов до Батьківщини,  

відданість  їй  і  своєму  народу. 

Особистісні якості та риси характеру, притаманні свідомому громадянину й 

патріоту 

 повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу; 

 працьовитість; 

 висока художньо-естетична культура; 

 патріотична самосвідомість та громадянська відповідальність, готовність 

працювати для розквіту Батьківщини, захищати її; 

 повага до Конституції, законів Української держави; 

 досконале знання державної мови. 

Завдання патріотичного виховання 

 Формування любові до рідного краю 

(причетності до рідного дому, сім’ї, дитячогосадка, міста) 

 Почуття власної гідності як представників свого народу 

 Виховання любові, поваги до своїх національних особливостей 

 Формування духовно-моральних взаємин 

 Формування любові до культурного спадку свого народу 

 Толерантне ставлення до представників інших національностей, 

до ровесників,батьків, сусідів, інших людей 

 Патріотичне виховання як цілісна система ґрунтується на фундаментальних 

принципах. 

Родина — це природний осередок найглибших людських почуттів, де дитина 

засвоює основи моралі серцем і душею, коли розвиваються почуття доброти, 



чуйності, любові до рідного краю. У родинному середовищі по особливому 

сприймаються звичаї та традиції, рідна природа, спогади старших. 

Плекаючи у дітей почуття любові до Батьківщини, виховуючи майбутніх гро-

мадян держави, дорослі мають їм прищепити глибоку повагу і турботливе 

ставлення до своєї малої батьківщини — рідного міста. Важливо, щоб малята 

усвідомили, що вони не просто споживачі   багатств  рідної  землі,   а  її творці, 

захисники. І якщо ви насправді хочете виховати у вашої дитини любов до рідного 

міста, батьківської хати, якщо ви хочете закласти готовність зберігати і 

примножувати багатства рідного краю, якщо ви хочете, щоб запах квітучих 

каштанів і бузку в дорослому житті повертав ваших дітей до рідних порогів не 

забудьте: 

 Йдучи вулицею рідного міста, розповісти про визначні пам’ятки, які зна-

ходяться на цій вулиці. 

 Познайомити дітей із назвою вулиці, на якій ви знаходитеся. Чому вона так 

називається? 

 Відвідати разом всією родиною краєзнавчий музей.    Після    відвідин 

обговоріть з дітьми те, що ви там побачили. 

 Побувати в прабабусь та прадідусів і розпитати, що вони знають про історію 

рідного міста. Які цікаві легенди, приказки, забавлянки вони знають? 

Запишіть, а потім завчіть їх з дітьми. 

 Здійснити цільову прогулянку разом з дітьми по визначних місцях рідного 

міста, а ввечері запропонуйте намалювати свої враження від прогулянки. 

 В День Перемоги всією родиною відвідати парк Пам’яті. Вшануйте вете-

ранів Великої Вітчизняної війни, покладіть квіти до пам’ятника. 

 Завжди звертайте увагу на чистоту і порядок у рідному місті. Поговоріть з 

дітьми, як зробити так, щоб місто завжди було охайним і привабливим. 

 Разом з дітьми посадіть біля свого будинку квітники, дерева. Доглядайте за 

ними разом з дітьми. 

 Частіше розповідайте дітям про видатних людей, які проживали чи про-

живають і донині в рідному місті. 

 Знайомте дітей зі звичаями та традиціями рідного краю. 

 А якщо ви хочете посіяти в душі дитини золоті зернятка духовності, любові 

до рідного краю, слова, співайте, читайте, спілкуйтеся із нею мовою кращих 

творів українського фольклору та видатних вітчизняних поетів і пись-

менників. 

 Запропонуйте дітям намалювати Куп’янськ в майбутньому. 

 Створіть сімейний фотоальбом «Я і місто моє — Куп’янськ». Разом з дити-

ною придумайте вірші про рідне місто. Запишіть їх під фотографіями. 

Якщо ви щиро бажаєте виростити дитину патріотом, не кажіть при ньому погано 

про ту країну, де ви живете. Адже Батьківщину, як і батьків не вибирають. У 

кожній країні є свої проблеми, свої труднощі і з екрана телевізора нам їх ніхто не 

показує. Всі хочуть, щоб про них думали тільки добре. Тому не допускайте при 

дитині вираження великого невдоволення про вашу Батьківщину, говоріть більше 

позитивного. Але в теж час не сильно прикрашати ситуацію, вчите дитину бути ще 

й реалістом . 

Нехай ваші діти зростають гідними синами і донями рідного краю, рідного міста. 

 

http://dnz1.kupyansk.info/info/page/3694 


