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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Wraz z rozwojem człowieka bardzo ważne jest aby rozwijać w sobie zarówno sferę 

fizyczną, psychiczną i duchową. Człowiek bowiem jest „złożony” z tych trzech fundamentów. 

Istotne aby rozwój odbywał się nie tylko wspólnie ale i równomiernie. Należy rozwijać się na 

każdym polu, nie zapominając o rozwoju kontaktu z Bogiem. Dzięki takiemu schematowi 

działania możemy rozwijać siebie tak, abyśmy czuli się dobrze we własnym ciele i w zgodzie  

z własnym sumieniem, postępowaniem. To pozwala nam mieć szacunek do siebie oraz innych 

osób z naszego otoczenia. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. I. Krasicki, Rybka mała i szczupak, w: tegoż, Bajki, wyd. Oficyna Wydawnicza G&P, 

Poznań 2017, s. 9. 

Wstęp 

Bajki Ignacego Krasickiego są zbiorem wspaniałych wierszy, które podejmują wiele 

ważnych tematów w bardzo przystępnej formie. Pod postacią i zachowaniem zwierząt ukryte są 

ludzkie cechy i słabości. Jedną z bajek z doskonałym morałem jest Rybka mała i szczupak. Utwór 

niesie ze sobą bardzo mądrą konkluzje i ma wartość edukacyjną nie tylko dla najmłodszych 

czytelników. 

Cytat 

„Widząc w wodzie robaka rybka jedna mała, 

Że go połknąć nie mogła, wielce żałowała. 

Nadszedł szczupak, robak się przed nim nie osiedział, 

Połknął go, a znim haczyk, o którym nie wiedział. 

Gdy rybak na brzeg ciągnął zdobycz okazałą, 

Rzekła rybka: «Dobrze to czasem być i małą»”. 

Podsumowanie 

W powyższym wierszu możemy zaobserwować ciekawą sytuację. Mimo, że wydawałoby 

się, że szczupak ma większe szanse na przeżycie, to mała rybka uchroniła się przed złapaniem 

przez rybaka. Tytułowa mała rybka zdała sobie sprawę, że teoretycznie jej wada stała się  

w napotkanej sytuacji bardzo dużym atutem. To bardzo ważne aby zdawać sobie sprawę ze swoich 
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zalet oraz wad, a co za tym idzie poznać prawdę o sobie samym. 


