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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Począwszy do urodzenia, dziecko coraz bardziej doświadcza indywidualnego życia, 

osobistej wartości, ale także zależności od innych osób. Pierwszym bogiem są dla niego rodzice. 

Dziecko traktuje ich jako pierwszą, najwyższą instancję, rozstrzygającą o dobru czy złu moralnym, 

karzącą lub wynagradzającą – u nich szuka poczucia bezpieczeństwa i pewności niezbędnej dla 

dalszego rozwoju. Aspekty te stanowią początek późniejszej wiary dziecka w Boga. Istotna jest 

tutaj niezakłócona identyfikacja z rodzicami. W momencie, kiedy rodzice są wierzącymi i 

praktykującymi osobami, dziecku łatwiej dojść do wiary w Boga. 

Dziecięca religijność jest pełna groteskowych tworów wyobraźni, charakteryzuje się 

dużym egocentryzmem oraz naśladownictwem osób emocjonalnie związanych z dzieckiem. 

Uczucia religijne dziecka są nacechowane antropocentryzmem. Występuje u niego silne 

wyczulenie na szczerość, prawdomówność i uczciwość w postępowaniu osób w jego środowisku. 

Postępowanie opiekunów ma kluczowe znaczenie dla późniejszego życia dziecka, konstrukcji jego 

hierarchii wartości i systemu światopoglądowego. Dziecko szybko uczy się rytów i obrzędów, ale 

nie do końca jest w stanie zrozumieć ich znaczenie.  

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje szczególna wrażliwość duchowa, możliwość 

wchodzenia w żywą, autentyczną relację z Bogiem. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. M. Brykczyński, W każdym z nas są drzwi do nieba. Jan Paweł II nie tylko dla dzieci, wyd. 
CMJP2, Warszawa 2011, s.27. 

 

Wstęp 

W każdym z nas są drzwi do nieba  to książka wymagająca. Nie można jej postawić w 

jednym szeregu z popularną literaturą religijną dla dzieci. Książka ta bierze na warsztat 

najważniejsze dokumenty doktrynalne Kościoła Katolickiego. Autor robi to z podziwu godnym 

wyczuciem, robiąc niejako wstęp do rozmowy z dziećmi na ważne tematy związane z naszą wiarą. 

Ta pięknie zilustrowana książeczka przedstawia nauczanie Jana Pawła II, głowy Kościoła 

rzymskokatolickiego - w pigułce. Na każdy z 14 mini rozdziałów przypada kilkuwierszowa strofa 

kierowana do dzieci i wyjątek z danej encykliki, najlepiej obrazujący jej przesłanie. Ujęcie 
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tematów jest szerokie, począwszy od zbawienia a skończywszy na Eucharystii.  

Cytat 

„Poróżnieni w jednej wierze, 

Módlmy się o jedność szczerze, 

Bo modlitwa przynieść może 

Pogodzenie w dawnym sporze. 

 

Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności […]. 

Jeśli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć się wokół Chrystusa, głębiej 

sobie uświadomią, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy. 

Ut unum sint (Aby byli jedno), 9; 22.” 

Podsumowanie 

Książeczka W każdym z nas są drzwi do nieba może być punktem wyjścia do rozmów z 

dziećmi nie tylko o Bogu i Kościele, ale też o uniwersalnych wartościach, prawdzie, dobrach 

materialnych, pomocy, przebaczeniu, prawie do życia i wielu innych istotnych zagadnieniach 

związanych z ludzką egzystencją. 

 


	III. PEDAGOG
	3.1. TREŚĆ MATERIAŁU
	3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM


