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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Wiek podeszły wynika z naturalnego toku ludzkiego życia. Niestety, wielokrotnie okres ten 

kojarzy się z samotnością i śmiercią. Ludzie starsi to ludzie z bagażem życiowych doświadczeń. 

Wielu seniorów potrafi docenić życie na każdym jego etapie i dostosować się do rytmu 

charakterystycznego dla poszczególnych jego okresów. Wtedy młodsi mogą korzystać z ich 

mądrości i serdeczności.  

Źle się dzieje, kiedy człowiek starszy boi się upływu lat. Wiek podeszły to także większe 

prawdopodobieństwo choroby. Cierpienie jest trudne do zrozumienia. Można go jedynie przyjąć 

poprzez wiarę.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. S. Jachowicz, Siwe włoski, w: Bajki i wiersze naszego dzieciństwa, wybór M. Kozyra,  

wyd. ARTI, Warszawa 2014, s. 10. 

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 

„Powiedz mi, dziaduniu, jak to się zrobiło, 

Że ci coś jak śniegiem włoski oprószyło?  

Już śniegi i lody na dworze stopniały, 

– Dziecino kochana! – dziadunio odpowie. –  

Starością posiwiał mój włosek na głowie: 

Żyjemy, rośniemy jak na polu kłoski 
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Dojrzeją, zżółkną, nam – zbieleją włoski: 

A kto włosy ma takie, żył długo na świecie, 

Szanujże go dziecię, 

I powstań przed nim, choć biedny, w niewoli, 

A Bóg ci siwych włosków doczekać pozwoli”. 

Podsumowanie 

Wiersz ten jest opisem wspaniałego dialogu pomiędzy małym dzieckiem a dziadkiem. 

Wnuczek lub wnuczka dopytuje, dlaczego dziadek jest siwy. Senior wyjaśnia, że to naturalny 

proces w życiu każdego człowieka. Poszczególne etapy ludzkiego życia porównuje do życia 

rośliny. Dziadek mądrze mówi, że starości nie trzeba się bać. Trzeba się nawet modlić, aby żyć jak 

najdłużej. 

 

 

 


