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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Kiedy mama i tata większość czasu, zaangażowania i energii poświęcają pracy zawodowej, 

zaniedbując swoje podstawowe role i zadania wynikające z bycia rodzicami, dzieci często czują 

się one winne całej sytuacji, a zaniechania ze strony rodzica traktują jako karę lub dowód na to, że 

są niestatecznie dobre. Pojawiają się kompleksy, obniżone poczucie własnej wartości i 

rozpaczliwe próby zwrócenia na siebie uwagi. Niektóre dzieci nieświadomie powielają błędy ojca 

lub matki, starając się osiągać jak najwięcej sukcesów, by udowodnić swoją wartość. W efekcie 

spędzają mnóstwo czasu, angażując się w rozmaite obowiązki i zadania, a zaniedbując sferę 

relaksu i przyjemności. Inne zwracają na siebie uwagę w zgoła inny sposób: sprawiając problemy 

wychowawcze, a w okresie szkolnym zaniedbując naukę, przejawiając destrukcyjne skłonności 

takie jak wagarowanie, picie alkoholu czy branie narkotyków. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 
3.2.1. Z. Stanecka, Basia i mama w pracy, wyd. Egmont, Warszawa 2009. 

 

Wstęp 

Tom przygód Basi, znanej większości dzieci bohaterki, pt. Basia i mama w pracy, porusza 

kwestię powrotu mamy do aktywności zawodowej, po okresie wyłącznego oddania się sprawom 

domu i wychowania dzieci. A jak wiadomo dzieci często reagują smutkiem lub złością na zmiany 

w rozkładzie zajęć domowników. Książeczka pomoże przedszkolakom pogodzić się z sytuacją, 

kiedy mama, która do tej pory poświęcała im cały swój czas, chce zająć się również czymś innym. 

Cytat 

„–  Basiu – Mama kucnęła obok Taty – bardzo lubię swoją pracę. Jest dla mnie ważna. Jak 

dla ciebie stawanie na rękach lub zabawa z Anielką. Nie chciałabyś chyba, żeby ktoś kazał ci na 

zawsze przestać robić którąś z tych rzeczy, prawda? 

Niechby tylko spróbowali – pomyślała Basia. Czułą, że bez zabawy z Anielką byłaby 

naprawdę zła. I nieszczęśliwa. A na rękach i tak by stawała… kiedy nikt nie patrzy Tylko czy to 

możliwe, żeby dla Mamy praca była aż taka ciekawa? 

–  To wszystko – ciągnęła Mama – nie znaczy jednak, że ty, twoi bracia i Tata przestaliście 

być dla mnie ważni. Przeciwnie! Lubię was i kocham najbardziej na świecie!”. 
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Podsumowanie 

Praca to bardzo ważny wymiar ludzkiego życia. Praca nie jest celem samym w sobie; jest 

środkiem, który prowadzi do ludzkiego rozwoju, solidarności, służby i miłości. I nie jest 

najistotniejszy rodzaj pracy, tylko sposób, w jaki pracujemy. Z punktu widzenia dziecka temat ten 

nie zawsze wydaje się oczywisty, jak dorosłemu. Książka Basia i mama w pracy oswaja dziecko z 

tym, niepoznanym jeszcze, aspektem życia dorosłych i pozwala zrozumieć dlaczego jest dla nich 

aż tak istotny. 
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