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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Rodzina wielopokoleniowa to ogromne bogactwo dla wnuków. Dla pokolenia 

najmłodszego mieszkanie z dziadkami jest bardzo korzystne z wielu względów: bezpieczeństwo, 

zakorzenianie w rodzinie, umacnianie rodzinnych tradycji, opiekowanie się starszymi. To również  

wspólne zabawy, czytanie, a to wszystko sprzyja pogłębionym relacjom. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 
3.2.1. A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2002. 

 

Wstęp 

Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna mieszkają w Bullerbyn. To maleńka wioska, ale 

wcale nie jest tam nudno. Każdy dzień, z pozoru zwyczajny, staje się świetną przygodą. Można 

łowić raki, spać w stogu siana, szukać skarbów, założyć spółdzielnię wiśniową oraz przesyłać 

wiadomości sznurkową pocztą. A najważniejsze, że przyjaciele i rodzina zawsze są blisko. 

Dziadek Britty i Anny ma 80 lat, przeważnie siedzi w swoim pokoju na piętrze. Jest prawie 

niewidomy, więc gdy ktoś opisuje mu jakiś przedmiot, może go sobie tylko wyobrazić (widzi go 

świetnie w głowie). Pan Anders uwielbia kiedy wnuczki czytają mu gazetę, rozmawiają z nim lub 

śpiewają. Często opowiada o starych czasach.  

Cytat 

„Britta i Anna nie mają psa ani królików, ani też innych własnych zwierząt. Lecz mają 

dziadziusia. Jest to najlepszy dziadziuś, jaki jest na całym świecie, jestem tego pewna. My - 

wszystkie dzieci z Bullerbyn nazywamy go dziadziusiem, chociaż nie jest dziadziusiem nas 

wszystkich, tylko Britty i Anny. Mieszka w  pokoju na piętrze w Zagrodzie Północnej. Jest to tak 

miły pokój i tak miły dziadziuś, że my, wszystkie dzieci, chodzimy tam, gdy nie mamy nic innego 

do roboty. Dziadziuś siedzi w fotelu na biegunach i ma długą, białą brodę, zupełnie  jak 

krasnoludek. Ma tak słaby wzrok, że prawie nic nie widzi. Nie może czytać ani książek, ani gazet, 

ale to nie ma znaczenia, bo i tak wie wszystko, co jest napisane w książkach. Opowiada nam też 

często przypowieści biblijne i o tym, jak to było dawniej na świecie, gdy dziadziuś był małym 

chłopcem. Britta, Anna i ja czytamy mu gazetę - kto umarł i kto skończył pięćdziesiąt lat i różne 
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nieszczęśliwe wypadki, i ogłoszenia, i wszystko. Jeśli w gazecie jest napisane, że gdzieś uderzył 

piorun, to dziadziuś umie opowiedzieć najmniej dwadzieścia różnych wypadków, gdzie i kiedy 

piorun uderzył dawniej. A jeśli jest  napisane, że byk zakłuł kogoś rogami, to dziadziuś opowiada 

nam o wszystkich ludziach, których znał i których zły byk wziął na rogi. W ten sposób trwa to 

dość długo, zanim przeczytamy gazetę”. 

Podsumowanie 

Na przykładzie z Bullerbyn możemy pokazać dzieciom, jak ważne są relacje 

międzypokoleniowe dla wszystkich członków rodziny. Młodsze pokolenie czerpie z 

doświadczenia osób starszych, poznaje historię, czerpie z ich życiowej mądrości. Starsze, z 

upływem lat, utratą zdrowia i sił, potrzebuje wsparcia młodych, czasem w podstawowych 

czynnościach, otoczenia troską i opieką.  
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