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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Życie ludzkie jest pełne zdarzeń i zmian, które są rozłożone na całą jego długość. Wraz  

z procesem dorastania, dojrzewania i starzenia się zmieniamy swoje poglądy oraz sposób 

myślenia. Równocześnie poznajemy siebie samych coraz lepiej. Coraz łatwiej nam odgadnąć  

i ukierunkować swoje emocje, uczucia czy też moralność. Zmiany dokonują się w człowieku  

w całym spektrum jego osoby. Szczególnie jest to widoczne u młodzieży, która przechodzi przez 

proces osiągania dojrzałości zarówno fizycznej jak i psychicznej. Ważna aby ten proces przebiegł 

w sposób kontrolowany i nie doprowadził do żadnego wypaczenia w umyśle młodej osoby. 

Bardzo dużą rolę odgrywają w tym rodzice, którzy muszą zrozumieć swoje dziecko, mimo 

trudności związanymi z okresem młodzieńczego buntu. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. I. Krasicki, Źrebiec i koń stary, w: tegoż, Bajki, wyd. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 
2017, s. 43. 

Wstęp 

Bajka Ignacego Krasickiego pod tytułem Źrebiec i koń stary idealnie ilustruje jak ważną 

rolę w życiu pełni zdobyte wcześniej doświadczenie. Bohaterami są dwa konie, jeden młody  

i porywczy, oraz drugi starszy, który już wiele przeszedł. Na podstawie tej bajki możemy 

zaobserwować jak z upływem lat zmienia się sposób myślenia człowieka. W wyniku doświadczeń 

potrafimy zrewidować swoje poglądy, zmieniamy się. Jest to jak najbardziej naturalny proces. 

Cytat 

„Gdy starszych przybierano w pozłacane rzędy, 

Gniewał się młody źrebiec na takowe względy. 

Przyszła kolej na niego, z początku był hardy, 

Aż kiedy w pysku poczuł munsztuk nader twardy, 

Gdy jeźdźca przyszło dźwigać, znosić rzemień tęgi, 

Gdy go ściskać poczęły dychtowne popręgi, 

W płacz nieborak, a stary: na co ten płacz zda się? 

Chciałeś, cierpże. Żal próżny, kiedy po niewczasie”. 
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Podsumowanie 

Bajka Źrebiec i koń stary pokazuje jak w zależności od wieku zmienia się myślenie  

i światopogląd człowieka. Wraz z osiąganiem dojrzałości człowiek powinien poznawać siebie 

coraz bardziej. Dzięki temu możemy podejmować mądrzejsze decyzje. Doświadczenie życiowe 

pełni bardzo ważną rolę, lecz przychodzi dopiero po pewnym czasie. Młody człowiek musi 

nauczyć się cierpliwości i kontroli swoich emocji, gdyż nie wszystko przyjdzie mu tak łatwo jak 

osobom starszym, doświadczonym. Ewolucja sposobu myślenia i umiejętności jest naturalnym 

procesem, który jest rozciągnięty w czasie praktycznie przez całe życie. 
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