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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Rozwój emocjonalny odwołuje się do odczuć względem innych oraz samego siebie, a także 

uwzględnia umiejętność współpracy w społeczeństwie. Rozwój młodzieży w wieku szkolnym jest 

szczególnie dynamiczny. Jest to czas, gdy uczeń ma większy kontakt z innymi osobami – 

nauczycielami i rówieśnikami. Im starszy uczeń, tym częściej styka się z trudnymi sytuacjami  

i problemami.  

Sfera emocjonalna jest ważną częścią okresu dojrzewania. Uczucia pomagają  

w przeżywaniu relacji, dlatego konieczna jest ich znajomość i akceptacja oraz umiejętność 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. C. Miłosz, Dar, w: J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, Nowe 

słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, 

Warszawa 2017, s. 73. 

Wstęp 

Czesław Miłosz to jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych w świecie poetów 

polskich.  Jego wiersz pod tytułem „Dar” powstał w roku 1971 i został wydany w trzecim tomie 

poety. Utwór nawiązuje do stoicyzmu, epikureizmu, jak i do słynnej dewizy Horacego „carpe 

diem”. 

We wskazanym wierszu podmiot liryczny jest człowiekiem dojrzałym, doceniającym 

piękno chwili i otaczającej go przyrody. Jest szczęśliwy i zadowolony z własnej tożsamości. 

Czuje, że swoje życie przeżył godnie, teraz pozostaje mu jedynie radość i chwytanie każdej chwili. 

Cytat 

Dar 

 

„Dzień taki szczęśliwy. 

Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. 

Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. 

Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. 
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Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. 

Co przydarzyło się złego, zapomniałem. 

Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. 

Nie czułem w ciele żadnego bólu. 

Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle”.  

 

Podsumowanie 

Poeta wyzbywa się złych emocji – zazdrości, chciwości, egoizmu. Z optymizmem wita 

każdy kolejny dzień życia, który jest dla niego darem. Towarzyszą temu autentyczne uczucia takie 

jak spokój, beztroska, poczucie bezpieczeństwa i wolności, zadowolenie z życia. 

 


