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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Termin braterstwo nie oznacza jedynie więzów krwi z bratem lub siostrą. Braterstwo może 

dotyczyć wspólnych ideałów, narodu, kultury, rasy, przekonań, historii czy współdziałania. 

Wspólne działanie rozwija osobowość człowieka, dlatego człowiek szuka ludzi, z którymi coś go 

łączy. Mają np. wspólne cele, zainteresowania lub wyznają te same wartości.   

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Bełza, Bracia, w: Bajki i wiersze naszego dzieciństwa, wybór M. Kozyra, wyd. ARTI, 

Warszawa 2014, s. 20. 

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 

Bracia 

„Spójrzcie, jak zgodnie dwaj braciszkowie, 

Bawią się z sobą, do mety biegną! 

Żaden przykrego słówka nie powie, 

By nie obrazić braciszka swego. 

Jeden drugiemu ustąpi ładnie. 

Radby mu nawet przychylić nieba! 

Dziateczki moje, o! tak przykładnie 
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Pomiędzy sobą zawsze żyć trzeba 

Bo miłość bratnia i zgoda złota 

To najpiękniejsza w dziecięciu cnota”. 

Podsumowanie 

Przytoczony powyżej wiersz Władysława Bełzy mówi o braterstwie. Dwaj braciszkowie 

bawią się ze sobą w bardzo ładny sposób. Nawet jeśli rywalizują, to przykładnie. Jeden drugiemu 

nie chce wyrządzić przykrości, a tym bardziej krzywdy.  

Obserwując współczesne dzieci, często ma się inne spostrzeżenia. Wielokrotnie dzieci nie 

umieją dzielić się zabawkami. Mogą być nieustępliwe, a nawet krnąbrne. Czasem nie umieją 

przegrywać. Prawdopodobnie bierze się to z przesadnej ambicji lub złego wychowania.  

 

 

 

 

 


