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III. PEDAGOG 

Odbiór piękna ukazanego w sztuce i literaturze powinien odbywać się  

w atmosferze miłości i zrozumienia. Istotny jest sposób w jaki dziecko jest wprowadzane do tego 

świata. Sztuka i książka powinny być stymulujące dla dziecka, ciekawe, niosące dobre wzorce. 

Wychowanie przez sztukę opiera się na wspólnym przeżywaniu emocji i zaangażowaniu  

w zrozumienie przedstawianego świata. 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. M.Strzałkowska, Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem, wyd. Czarna Owca, 

Warszawa 2007, s. 25-27. 

 

Wstęp 

Książeczka Małgorzaty Strzałkowskiej to zbiór zabawnych wierszyków z morałami. Pełnią 

przede wszystkim rolę dydaktyczną i przekazują dzieciom cenne wskazówki dobrych relacjach  

z rodziną i przyjaciółmi.  

 

Cytat 

 

Biedna Śnieżka 

 

„Raz czytała książkę Gocha. 

Dołączyła do niej Zocha 

I nad książką pochylone 

Pochłaniały każdą stronę. 

 

Tę historię obie znały,  

ale kiedy przeczytały 

„Echo głos puszczyka niesie 
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Śnieżka sama błądzi w lesie…”, 

Zocha w szloch, a za nią Gocha. 

– Jaka podła ta macocha… 

– Biedna Śnieżka… Sama… W borze… 

– To jest gorzej niż w horrorze… 

 

Krzyś zdumiony spojrzał na nie, 

po czym rzekł z niedowierzaniem: 

– Co wy! To jest tylko bajda! 

Wie to każdy niedorajda! 

– Ale nas to bardzo wzrusza… 

– Biedna Śnieżka… Ciemno… Głusza… 

– Zaraz się królewicz zjawi 

I los Śnieżki się poprawi! 

– Ale jeszcze jej nie kocha… 

– Właśnie… Masz chusteczkę, Zocha?... 

 

Krzyś dał w końcu za wygraną. 

– I tak w kółko! Wciąż to samo! 

Dobra. Muszę iść. Wybaczcie. 

A wy dalej sobie płaczcie. 

 

Gocha wpół objęła Zochę. 

– Popłaczemy… jeszcze trochę… 

– Taki smutek czuję w duszy… 

– Biedna Śnieżka… Sama… W głuszy… 

 

Kiedy smutek nas nachodzi, 

To popłakać nie zaszkodzi”. 

 

Podsumowanie 
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Gocha i Zocha czytały historię o Śnieżce. Znały tą bajkę, ale mimo tego przejęły się 

opowieścią o królewnie i popłakiwały nad jej losem. Wspólnie przeżywały smutek. Krzyś 

naśmiewał się z dziewczynek, ale to nie zrobiło na nich wrażenia. Kontynuowały lekturę  

z zapartym tchem śledząc przejmujące losy Śnieżki.  

 


