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III. PEDAGOG 

 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 Dziecko w wieku wczesnoszkolnym rozpoczynając swoją edukację, rozpoczyna także 

własny rozwój i proces samowychowania. W tym celu powinno zrozumieć kim jest, jakie są 

jego mocne strony, a które są słabsze i wymagają wysiłku i pracy. Oczywiście na poziomie 

dziecka samoświadomość dopiero zaczyna się rozwijać. Ważnym elementem owego 

samorozwoju jest świadomość własnej wartości i godności. Każde dziecko, nawet niepozorne 

czy nawet to sprawiające kłopoty swoim opiekunom, jest chciane i kochane, posiada swoją 

godność i jest ważnym i potrzebnym członkiem społeczności, w której żyje: rodziny, klasy, 

szkoły, narodu. Wnosi do niej swój niepowtarzalny rys. 

 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

 3.2.1. H. Januszewska, Kopciuszek, wyd. Siedmioróg, Wrocław 2017, s. 44-47. 

 

 Wstęp 

 Hanna Januszewska-Moszyńska (1905-1980), polska prozaiczka, poetka, tłumaczka, 

autorka sztuk teatralnych i słuchowisk. Debiutowała tomikiem wierszy zatytułowanym 

Poezje. Podczas wojny brała udział w tajnym nauczaniu i pracowała w konspiracyjnych 

wydawnictwach. Współpracowała z czasopismami dla dzieci: „Płomyczek”, „Płomyk”, „Miś” 

i „Świerszczyk”. Pisała wiersze, bajki, opowiadania, których kanwą były motywy ludowe, 

polski folklor czy wydarzenia historyczne. Jej książka Bajki o czterech wiatrach została 

wpisana na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena. 

 Cytat 

 „– A może mnie wszedłby na nogę ten pantofelek? – zapytał cichutko Kopciuszek, 

wychylając się zza komina. (…) 

 – Słusznie, panienko! – powiedział. – Otrzymałem rozkaz zmierzenia pantofelka 

wszystkim dziewczętom. (…) 

 – Oooo! Powtórzyły siostry, ale zupełnie inaczej niż dworak, bo pantofelek z 

popieliczki nie tylko wszedł łatwo na stopkę Kopciuszka, ale i leżał jak ulał. (…) 

 – Ach, ach! – zawołały siostry. – Więc to byłaś ty, Kopciuszku! O, przebacz nam, 

przebacz nasze niegodne postępowanie! Już nigdy nie będziemy dla ciebie takie niedobre! 
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 – Oczywiście! Już wam przebaczyłam! – zawołał Kopciuszek, w którym nie było ani 

krzty zawziętości. (…) 

 Wszyscy odprowadzili Kopciuszka do królewskiego pałacu. Syn królewski nie 

posiadał się ze szczęścia i zachwycał się bez ustanku swoją śliczną narzeczoną, królowa 

kiwała z uznaniem głową, a król poszeptywał jej do ucha, że nigdy nie widział tak wdzięcznej 

twarzyczki”.    

 Podsumowanie 

 Przytoczony powyżej fragment znanej wszystkim dzieciom baśni o Kopciuszku 

ukazuje wartość i godność każdego człowieka. Mimo, że Kopciuszek był brudny i umorusany 

i nic nie wskazywało na to, że jest kimś wyjątkowym, okazało się, że to właśnie ona będzie 

narzeczoną księcia, wybraną i wymarzoną. Baśń ta ukazuje prawdę, że nie należy oceniać po 

pozorach, gdyż w każdym, nawet najbardziej niepozornym człowieku, kryje się wielka 

wartość, która swe źródło ma w ludzkim sercu, nie zaś w pozornym zewnętrznym blichtrze. 


