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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem życia człowieka. W tym czasie mały człowiek 

uczy się życia w społeczeństwie, poznaje zasady rządzące światem, kształtuje swoje cechy i 

zdobywa coraz to nowsze umiejętności. W dzieciństwie dojrzewa również jego osobowość. 

Prawidłowy przebieg procesów rozwojowych ma bardzo istotne znaczenie w dalszym życiu 

jednostki. Problemy i zaburzenia z tego okresu mogą rzutować na późniejsze samopoczucie i 

funkcjonowanie człowieka. Dlatego też tak ważny jest wpływ wydarzeń z dzieciństwa na dorosłe 

życie. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 
3.2.1.  A. Lindgren, Dzień Dziecka w Bullerbyn, Poznań 2009 

Wstęp 

Lasse, Bosse, Olle, Britta, Anna i Lisa urządzają Dzień Dziecka małej Kerstin, siostrzyczce 

Ollego. Chcą, żeby bawiła się tak dobrze, jak dzieci w Sztokholmie, o których Lasse przeczytał w 

gazecie. Dlatego sadzają ją na źrebaka, huśtają wysoko na huśtawce i spuszczają z okna na linie. 

Jednak Kerstin nie podobają się takie zabawy, ona woli świętować Dzień Dziecka całkiem inaczej. 

Cytat 

„Pewnego razu Lasse wyczytał w gazecie, że w Sztokholmie obchodzą Dzień Dziecka. I 

wtedy powiedział, że mogliby zrobić sobie własny Dzień Dziecka w Bullerbyn 

– Urządzimy Dzień Dziecka dla Kerstin – zaproponował. 

– Ale jak? – zapytał Olle. – Jak urządza się Dzień Dziecka? 

– Robi się mnóstwo przyjemnych rzeczy – odparł Lasse. – Jeśli cały dzień będziemy robić 

Kerstin same przyjemności, to może przestanie łazić za nami we wszystkie pozostałe dni, kiedy 

chcemy mieć spokój i bawić się bez niej”. 

Podsumowanie 

Po lekturze książki „Dzień Dziecka w Bullerbyn” możemy zastanowić się wspólnie z 

dziećmi nad tym, co charakteryzuje czas dzieciństwa i jakie są jego kolejne etapy. Zwróćmy 

uwagę sześciolatków na zmiany, jakie zaszły w ich upodobaniach, formach spędzania czasu, 

sposobach wyrażania uczuć, posiadanych umiejętnościach, od okresu niemowlęcego. Odwołajmy 

się do ich własnych doświadczeń, obserwacji młodszego rodzeństwa i rówieśników. Podkreślmy 
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wartość każdego etapu życia człowieka, szczególnie czasu kiedy jego umiejętności są w fazie 

rozwoju. Zachęcajmy do wyrozumiałości, szacunku i cierpliwości względem młodszych dzieci. 
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