
Program wychowawczy > Klasa II > Wartość XX > Znaczenie i godność rodziny 

wielopokoleniowej  

 

III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Rodzina wielopokoleniowa jest wielkim darem. Współcześnie mało dzieci może w takich 

rodzinach dorastać. Związane jest to ze zmianami w strukturze społeczeństwa. Młodzi ludzie 

zakładają rodziny głównie z dala od rodzinnych miejscowości. Wielokrotnie kobiety chcą po 

urlopie macierzyńskim szybko wrócić do pracy, dlatego dziecko zapisują do żłobka lub oddają pod 

opiekę niani. Dziadkowie albo sami są jeszcze czynni zawodowo, albo mieszkają zbyt daleko, 

żeby mieć stały kontakt z wnukami. Szkoda, że tak się dzieje, ponieważ babcia i dziadek pokazują 

wnukom zupełnie inne spojrzenie na świat. Mają oni większe doświadczenie życiowe. Jest takie 

powiedzenie: „Rodzice są od wychowywania, dziadkowie od rozpieszczania”. Zaangażowani 

dziadkowie są ogromną pomocą dla rodziców w procesie wychowania. A młodzi powinni 

korzystać z ich mądrości i być im wdzięczni. 

Obecnie we wszystkie dziedziny życia wdziera się kult młodości, sprawności, doskonałości 

i piękna. Dziecko funkcjonujące w rodzinie wielopokoleniowej widzi, na czym polega starzenie 

się, ponieważ codziennie obserwuje, że dziadkowie inaczej funkcjonują, czasem wymagają 

pomocy. W rodzinie wielopokoleniowej następuje właściwe uspołecznienie się każdego z nas,  

a życie ludzkie ma wiele czasowych odsłon. W rodzinie dostrzegamy wartość każdego etapu 

życia. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. Ł. Wojtasik, Mój przyjaciel Necio, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2012, s. 2. 

Wstęp 

Opowiadanie pt. Mój przyjaciel Necio zostało wydane przez Fundację Dzieci Niczyje. Jest 

ono skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej. Celem 

tejże broszury jest przekazanie dzieciom podstawowych informacji o tym, czym jest i jak 

zbudowany jest komputer oraz podstawowych wiadomości o Internecie. Bajka ta jest elementem 

serwisu internetowego, w którym najmłodsi użytkownicy Internetu, poprzez animacje, piosenki  

i gry, uczą się podstaw bezpieczeństwa online.  

Cytat 

„Ten dzień chyba nie będzie za ciekawy” – pomyślał Jaś, wyglądając rano przez okno. Bo 

chociaż zaczęły się już wakacje, to pogoda była brzydka, a do tego wszyscy najlepsi koledzy Jasia 
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wyjechali. Franek na kolonie w góry, Czarek z rodzicami do Paryża, a Kacper na całe wakacje 

pojechał do dziadków na wieś. 

Jaś już miał w planach wyjazd, ale dopiero za tydzień. Jego rodzice są naukowcami  

i pojechali na jakąś bardzo ważną konferencję. Po powrocie wszyscy razem mają wyjechać nad 

morze i to aż na trzy tygodnie! Ale to dopiero za tydzień… Tymczasem Jaś został w domu pod 

opieką babci. 

Podsumowanie 

W powyższym fragmencie jest mowa o roli dziadków. Główny bohater – Jaś – spędza 

początek wakacji w domu pod opieką babci. Jego rodzice są naukowcami i wyjechali służbowo. 

Babcia dba o wnuczka, jak tylko potrafi najlepiej.  

Jaś wspomina także o swoim koledze Kacprze, który na całe wakacje pojechał do 

dziadków na wieś. Niestety, wakacje, ferie, długie przerwy świąteczne dla wielu pracujących 

rodziców są dużym problemem, ponieważ oni sami mają tylko 26 dni urlopu na cały rok, dlatego 

muszą  zapewnić dzieciom opiekę w wolne dni. Mniejszy problem mają Ci, którzy mogą zostawić 

swoje dzieci u własnych rodziców. 

 

 

 


