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III. PEDAGOG 

 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 W świetle nauk psychologicznych, dzieciństwo jest bardzo ważnym okresem w życiu 

człowieka. To właśnie doświadczenia dzieciństwa kształtują później człowieka właściwie na 

całe jego życie. Każdy z okresów rozwoju dziecka – od prenatalnego aż po późny wiek 

szkolny – ma swoje znaczenie i wartość. Każdy z nich posiada swój sens i buduje przyszłą 

dojrzałość człowieka. Jest to czas zabawy i beztroski, ale też czas wytężonej pracy, 

poznawania świata, nabywania nowych umiejętności oraz intensywnego rozwoju psycho-

fizycznego. Bardzo ważne w tym okresie są obecność i wparcie ze strony dorosłych, tak aby 

właściwie ukształtować człowieka dorosłego. 

 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. J. Tuwim, List do wszystkich dzieci w pewnej bardzo ważnej sprawie, w: Tuwim dzieciom, wyd. 

Nasza Księgarnia, Warszawa 2012, s. 34. 

 

 Wstęp 

 Julian Tuwim (1894-1953), polski pisarz, poeta, autor skeczy, librett operetkowych  

i tekstów piosenek, tłumacz literatury obcej. Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod 

Pikadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Publikował w tygodniku „Wiadomości 

Literackie”. Brat polskiej literatki i tłumaczki Ireny Tuwim. Znany również z literatury 

dziecięcej. Jest autorem wierszy i opowiadań, m. in.: Lokomotywa, Murzynek Bambo, Rzepka, 

Ptasie radio, O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, Zosia Samosia, Okulary i innych. 

 Cytat 

List do wszystkich dzieci w pewnej bardzo ważnej sprawie  

 

„Drogie dzieci! W tym liściku 

O jedno was proszę: 

Żebyście się co dzień myły, 

Bo brudnych nie znoszę. 
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Czy pod studnią, czy na misce, 

W rzece, czy w sadzawce, 

Ale myć się! Bo przyjadę 

I sam wszystko sprawdzę! 

 

Myć się, dzieci, myć do czysta, 

Chłopcy i dziewczynki, 

Bo inaczej powiem, żeście 

Nie dzieci, lecz świnki! 

 

Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką, 

W misce, w nurtach rzeczki! 

Bądźcie czyste! 

Z poważaniem 

Autor tej książeczki”. 

 

 Podsumowanie 

 W przytoczonym fragmencie autor wierszyka – Julian Tuwim w zabawny sposób 

wzywa dzieci do mycia się. Dzieciństwo jest czasem beztroskiej zabawy, nieskrępowanej 

radości i rozmaitych eksperymentów, które czasem wiążą się w koniecznością ubrudzenia się. 

To prawo wieku dziecięcego. Autor podkreśla w ten sposób, że dzieci mają swoje prawa, że 

nie należy im zabraniać beztroskiej zabawy w imię tego, żeby się nie wybrudziły. Na końcu 

jednak warto się umyć, by wyglądać schludnie. 


