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III. PEDAGOG  

 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 

 Dziecko w wieku wczesnoszkolnym rozpoczyna własne doświadczenia życia we 

wspólnocie szkolnej i klasowej. Świat dziecka rozpoczynającego naukę w szkole 

podstawowej rozszerza się. Poza dotychczasową wspólnotą rodzinną, dziecko doświadcza 

również relacji we wspólnocie klasowej, szkolnej, lokalnej, a także narodowej poprzez 

uczestnictwo w uroczystościach szkolnych związanych z obchodami świąt narodowych. 

Dziecko uczy się, że jest częścią większej wspólnoty, która ma swoją długą historię, legendy, 

tradycje i święta.      

 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Chotomska, Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, w: Legendy polskie, wyd. Literatura, Łódź 

2018, s. 5. 

 

 Wstęp 

 Wanda Chotomska (1929-2017) polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla 

dzieci i młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka (1962–

1973). Jest jedną z najbardziej znanych autorek klasyki dziecięcej. Wśród jej książek 

znajdziemy między innymi zbiór opowiadań i legend polskich. Są to napisane w sposób 

przystępny dla dzieci i młodzieży najbardziej znane legendy i podania. Lektura ta jest dla 

dzieci ważna, ponieważ w ten sposób rozpoczynają one swoją edukację związaną z polską 

kulturą. 

 

 Cytat 

 „W czasach, kiedy ludzie nie umieli pisać, kiedy nie liczono lat i nie zapisywano dat, 

wieści o tym, co się zdarzyło, przekazywano sobie z ust do ust. Najpierw mówili o nich 

naoczni świadkowie, a potem szły w świat – powtarzane z pokolenia na pokolenie, synom i 

wnukom przez ojców i dziadów. 

 Nazywano je «ustnymi podaniami» i niektórzy kronikarze umieszczali je później w 

swoich kronikach”.  
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 Podsumowanie  

 Zamieszczony powyżej fragment ilustruje jak ważna dla dziecka jest wspólnota, w 

której żyje. To właśnie ona jest źródłem naszej godności, tożsamości, kulturowego 

zakorzenia. Nasi pradziadowie byli przekazicielami tych wartości, których spadkobiercami 

jest najmłodsze pokolenie. Nasza wspólnota (rodzinna, narodowa) ma długą i ciekawą historię 

i tradycję, jej powstanie i istnienie nie jest przypadkowe. Powinniśmy być dumni z naszej 

wspólnoty i jej historii przekazując drogie nam wartości następnym pokoleniom. 


