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III. PEDAGOG 

 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 Rodzina wielopokoleniowa daje wszystkim jej członkom poczucie bezpieczeństwa  

i zakorzenienia. Zarówno rodzice, jak i dziadkowie, a nawet pradziadkowie stają się częścią 

życia dziecka. Ich wartość w życiu najmłodszych jest nieoceniona. Dziadkowie często 

uczestniczą w procesie wychowawczym oraz opiece nad dzieckiem. Stają się dla niego, obok 

rodziców, autorytetami. Często najstarsi członkowie rodziny mają więcej czasu i uwagi dla 

dzieci niż rodzice, których pochłaniają rozmaite obowiązki dnia codziennego. Doświadczenie, 

wiedza i przeżycia ludzi starszych są cennym źródłem wiedzy dla młodego pokolenia. Warto, 

by dzieci miały jak najczęstszy i dobry kontakt ze wszystkimi członkami rodziny. 

 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. I. Tuwim, O pingwinie Kleofasku, w: Tuwim dzieciom, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2012, 

s. 104. 

 

 Wstęp 

 Irena Tuwim (1898-1987), polska poetka, prozaik, tłumaczka literatury dla dzieci  

i młodzieży. Siostra Juliana Tuwima. Jako poetka debiutowała w 1916 r. wierszem 

„Panienka”. Była związana z grupą poetycką „Skamander”, gdzie publikowała swoją 

twórczość, a także w „Wiadomościach Literackich”. Najbardziej znany jej przekład to 

tłumaczenie książek o przygodach Kubusia Puchatka A.A. Milne`a, a także Mary Poppins  

P. Lyndon Travers. Ponadto dokonała przekładu książek: Pięcioro dzieci i „coś” oraz Feniks  

i dywan E. Nesbit. Jej autorskie teksty to m. in.: Marek Wagarek, Co okręt wiezie,  

O pingwinie Kleofasku i Pampilio. 

 Cytat 

 „Pin i Gwin osiedlili się tutaj pod dalekim biegunem, wśród lodów i śniegów. Po 

pewnym czasie urodziły im się dzieci i te dzieci, gdy dorosły, znowu miały dzieci, i wkrótce 

Pin-Gwiny rozrosły się w bardzo liczną rodzinę. Pin i Gwin byli szczęśliwi, dla innych 

pingwinów dobrzy i sprawiedliwi, toteż pewnego dnia wszystkie pingwiny postanowiły 

ogłosić ich parą królewską. I tak się też stało. Są to twoi przodkowie, Kleofasku – ciągnęła 
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Ciotka Agata – twoi przodkowie, z których wywodzisz się ty i twoi rodzice, i twoje 

rodzeństwo, i ja, i biedny Wuj Pafnucy, który niestety zginął gdzieś bez śladu – dodała  

z bolesnym westchnieniem. (…) 

 – Otóż my wszyscy – ciągnęła dalej Ciotka Agata – jesteśmy potomkami wspaniałej 

rodziny pingwinów królewskich. Jesteś arystokratą, mój Kleofasku, wiedz o tym! 

 – To znaczy, że co? – zainteresował się żywo Kleofasek.  

 – To znaczy, że pochodzisz ze starego, dobrego rodu, że jesteś lepszy od innych 

pingwinów, twoich rozmaitych krewniaków rozsianych po świecie…” 

 

 Podsumowanie 

 Przytoczony fragment z książki Ireny Tuwim opowiada o rodzinie pingwinów 

królewskich. Ciotka Agata jest przekazicielką tradycji, wartości i historii rodzinnych znanych 

i przekazywanych następnym pokoleniom pingwinów. Kleofasek, który jest głównym 

bohaterem tego opowiadania dowiaduje się od cioci o swojej licznej rodzinie i o wielu 

pokoleniach, które żyły przed nim. Kleofasek uświadamia sobie, że pochodzi z rodziny  

o długiej tradycji, umacnia to jego tożsamość i poczucie dumy. W ten sposób mały 

pingwinek, mimo iż jest najmłodszy w rodzinie, buduje poczucie własnej wartości poprzez 

przynależność do bardzo wyjątkowej rodziny. 


