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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Obecność ojca w życiu dziecka ma wpływ na jego rozwój emocjonalny. Rodzice i dzieci są 

złączeni więzami krwi i uczuciami. Ostatnio coraz częściej słyszy się, że ojcostwo przeżywa 

kryzys. Dorosłym mężczyznom brakowało wzorców męskości w ich życiu, dlatego oni sami 

również mogą mieć problem z przekazaniem odpowiednich wartości swoim dzieciom. Godność 

ojcostwa jest jedną z piękniejszych godności człowieka.  

Nowe wyzwania stawiane mężczyznom, kultura konsumpcjonizmu powodują, że dzieciom 

brakuje ojców, bo najczęściej są zapracowani, nie mają czasu na opiekę nad dziećmi, są gośćmi 

we własnym domu. Zadaniem ojca nie jest zastępowanie matki, ale uzupełnianie się z jej rolą 

wychowawczą. Ich zadania są inne. Synowi ojciec powinien pokazywać cechy męskie  

i przygotowywać go do roli ojca i męża. Zadaniem ojca w stosunku do córki jest zapewnienie jej, 

że jest piękna i wyjątkowa. 

Dziecko potrzebuje ojca takiego, który byłby przewodnikiem, wzorem do naśladowania, 

nauczycielem, który udzieli dziecku lekcji życia.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. J. Chrząszczewska, J. Warnkówna, Dla taty, w: Bajki i wiersze naszego dzieciństwa, wybór 

M. Kozyra, wyd. ARTI, Warszawa 2014, s. 88-89. 

Wstęp 

Bajki i wiersze naszego dzieciństwa to zbiór pięknych i pouczających bajek, wierszy wielu 

polskich pisarzy m.in.: Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego Krasickiego, 

Adama Mickiewicza. Wiele z tych utworów wciąż pamiętają także dorośli czytelnicy. Z wierszy 

tych można wyczytać wiele morałów. Maluch pozna tradycję i zasady, którymi warto kierować się 

w określonych sytuacjach. 

Poezja nie tylko bawi, ale także pomaga w rozwiązaniu własnych problemów. Łatwiej 

będzie dziecku zrozumieć sytuacje, jakie spotykają go na co dzień. Może utożsami się z jakimś 

bohaterem i oswoi lęk? Warto często sięgać po poezję dziecięcą, ponieważ zawsze znajdzie się  

w niej wartości. 

Cytat 

„Żyj nam, Tatku ukochany, 

Nie doznawaj w szczęściu zmiany, 
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Niechaj wszyscy Cię kochają 

I za serce – serce dają.  

(…) 

Chciałbym wszystkie zerwać kwiatki 

Dla drogiego mego Tatki, 

Lecz gdy śniegiem skryta gleba, 

Weź mą miłość, kwiatek z nieba. 

Słonko, słoneczko! 

Niech Twe promienie 

Rozproszą dla Tatki 

Wszyściuteńkie cienie, 

Niech dni mu radosne 

Wiek wyzłocą cały, 

Jak złocić Mu życie 

Pragnie synek mały”. 

Podsumowanie 

Wiersz pt. Dla taty można wykorzystać jako życzenia z okazji dnia ojca, jego urodzin  

lub imienin. Wspólne świętowanie dzieci i rodziców z pewnością wpłynie pozytywnie na ich 

relacje i pogłębi więzi. Taki wiersz można zacytować jako życzenia, ale może on jedynie posłużyć 

jako inspiracja do ułożenia własnych powinszowań dla ojca.  

 Poświęcenie dziecku jak najwięcej czasu jest wartością. Ojciec i jego dzieci żyją  

i rozwijają się w ciągłym dialogu. Dzieci poprzez konkretne gesty i zachowania okazują swojemu 

tacie miłość. Dzieci domagają się wprost od obydwojga rodziców bliskości na co dzień. 

Zadaniem ojca jest takie zaplanowanie czasu, aby jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi. 

Maluchy chcą rozmawiać, brać przykład z ojca. Rodzic może inspirować do wielu pozytywnych 

działań.  

 


