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III. PEDAGOG 

 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 Dziecko w wieku 6-7 lat dorasta, identyfikuje się również z rodzicem tej samej płci. 

Mama jest wzorem do naśladowania dla dziewczynki, tata – dla chłopca. Wzorzec, który 

obserwuje w domu (ale również w szkole) staje się wzorcem, który będzie mu bliski przez 

całe życie. Dlatego bardzo istotna jest obecność obojga rodziców, ich bliskość i otwartość 

wobec dziecka. Dziecko w tym wieku zaczyna sobie uświadamiać, że nie jest już małe i 

bezradne, oraz że odpowiedzialność w zakresie adekwatnym do jego wieku wzrasta. Dziecko 

jest wdrażane do zadań szkolnych, jak również do większej pomocy rodzicom w domu. 

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność rosną wraz z wiekiem.     

  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Chotomska, Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita, w: Legendy polskie, 

wyd. Literatura, Łódź 2018, s. 30-31.   

 

 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, a jednocześnie są bogate w wartości i treści wychowawcze. 

 Cytat 

 „- Niech się bawi – mówiła Rzepicha. – Tyle jego, co tej zabawy.  

 I głaskała synka po głowie. A Piast, patrząc na jego długie włosy, wzdychał: 

- Chłopak jest coraz większy. Niedługo przyjdzie czas na postrzyżyny. Gości trzeba będzie 

zaprosić.  

- Zacznie się dla niego męski wiek… – westchnęła Rzepicha. 

- Postrzyżyny? – zdziwił się Siemowit, bo pierwszy raz usłyszał to słowo.  

- Włosy Ci ostrzygą – wyjaśnił ojciec. – Żebyś wyglądał jak chłopak. Spod opieki matki 
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przejdziesz pod moją. Będziesz pomagał mi w gospodarstwie, siał, orał. 

- Będę! – ucieszył się Siemowit.  

- Nie spiesz się – przytuliła go matka. – Praca na roli ciężka, a ty jeszcze mały. 

- Duży! – sprzeciwił się Siemowit”.  

 

 Podsumowanie 

 Przedstawiony fragment jest nawiązaniem do staropolskiego obyczaju postrzyżyn, 

który istniał w kulturze dawnych Słowian. Dziecku płci męskiej, które kończyło 7 lat 

obcinano włosy i nadawano imię. Dziewczynkom zaplatano warkocz i wkładano wianek na 

głowę. Zwyczaj ten nazywał się zapleciny i wiankowiny. Obrzędu postrzyżyn dokonywał 

ojciec. Był to rytuał inicjacyjny – w ten sposób syn przechodził spod opieki matki pod władzę 

ojca. Postrzyżyny wpisują się w obecne w każdej kulturze praktyki symbolicznego przyjęcia 

młodego człowieka do wspólnoty. Są one również symbolicznym wejściem w dorastanie. 


