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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Wartość kultury polskiej ma na celu poszerzanie wiedzy o naszej ojczyźnie. Pozwala nam 

na zrozumienie podstawowych pojęć takich jak "duch narodu". Powinniśmy być dumni z Polski, 

jej dokonań i jej kultury. Pamiętajmy też, że nie tylko szkoła ale przede wszystkim rodzice są 

odpowiedzialni za przekazanie dziecku wartości kultury narodowej. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. Wanda Chotomska, Dzieci pana Astronoma, wyd. Literatura, Łódź 2018, s. 24-27. 

Wstęp 

Dzieci pana Astronoma to wierszowana nowela autorstwa Wandy Chotomskiej, polskiej 

pisarki i autorki wierszy i opowiadań dla dzieci. Z tej jakże pouczającej, a zarazem zabawnej 

książki, możemy się dowiedzieć jak zbudowany jest kosmos czy też poznamy odpowiedź na 

pytanie: kim był Mikołaj Kopernik? Przygody bliźniąt po dziś dzień bawią i uczą kolejne 

pokolenia Polaków. 

Cytat 

"DZIECI STAWIAJĄ POMNIK 

 Przy ulicy Astronomów 

stoi bardzo dużo domów, 

lecz brakuje tu pomnika 

Mikołaja Kopernika - 

tak powiedział pan Astronom, 

kiedy szedł na spacer z żoną 

 Popatrzyła bliźniąt para: 

- Nie ma, ale będzie zaraz, 

będzie pomnik Kopernika, 

bo Kopernik wart pomnika! 
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Skrzyknął chłopców Teleskopek: 

- Do mnie, chłopcy! Tu, galopem! 

Co Kopernik robił? Wiecie? 

- On coś odkrył pierwszy w świecie... 

- Mnie obiło się o uszy, 

że Kopernik Ziemię ruszył. 

- Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 

polskie wydało go plemię. 

- Wstrzymał Słońce? Co to znaczy? 

- Ja wam mogę wytłumaczyć! - 

tak oznajmił Teleskopek, 

więc postawmy tu dwukropek: 

- Tata mówił, że przed laty 

ludzie się nie znali na tym 

i nie wiedział nikt z uczonych, 

jak ten świat jest urządzony. 

?Słońce krąży wokół Ziemi?- 

powtarzali ci uczeni 

i pojęcia żaden nie miał, 

że to właśnie krąży Ziemia. 

 

Krąży, krąży i bez końca 

kręci się dokoła Słońca! 

To Kopernik odkrył pierwszy 

i stąd właśnie jest ten wierszyk: 
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?Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię - 

polskie wydało go plemię". 

Zróbmy pomnik Kopernika, 

bo Kopernik wart pomnika!" 

 

Podsumowanie 

Przytoczony cytat promuje wartość polskiej kultury, związanej z osobą Mikołaja 

Kopernika. Dzieci poznają tego sławnego astronoma i dowiadują się od siebie nawzajem kim był i 

dlaczego zna go cały świat. Postanawiają także wznieść pomnik aby uczcić tego wielkiego Polaka. 

Wszystkie te działania pokazują jak bardzo ważne jest poznanie wartości kultury polskiej. 

 


