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Wprowadzenie

Początki literatury dla dzieci badacze umieszczają w  epoce 
Oświecenia i wiążą z rozwojem pedagogiki1. Pierwszymi piszącymi 
utwory intencjonalnie przeznaczone dla najmłodszych były osoby 
niekryjące swych intencji pedagogicznych i edukacyjnych. Jak pisze 
Ryszard Waksmund:

Bezpośrednim następstwem faktu, iż piśmiennictwo dla dzieci 
i  młodzieży narodziło się pod wpływem prądów oświeceniowych, 
było wykształcenie specyficznych form kontaktu młodych czytelni-
ków z literaturą2.

Przede wszystkim autor (często także narrator) przyjmował rolę 
nauczyciela, starając się uczyć i wychowywać młode pokolenie, za-
wierając „naukę w zabawce”, ubierając w mniej lub bardziej literacką 
formę treść edukacyjną. W  Polsce sytuacja była szczególna, bo ze 
względu na wynaradawiającą politykę zaborców, nacisk kładziono na 
nauczanie domowe i  tzw. oświatę ludową. R. Waksmund, opisując 
ten stan rzeczy, podsumowuje:

Z tego względu dominującym typem piśmiennictwa dla dzieci 
i młodzieży stały się k r y p t o p o d r ę c z n i k i   – książeczki edu-
kacyjne i popularyzatorskie z różnych dziedzin wiedzy, obliczone na 
naukę w kręgu domowym, kameralnym i łączące nierzadko ogromny 
zakres erudycji z atrakcyjną formą podawczą i edytorską. W zakresie 
dydaktycznych metod przekazu posługiwały się niezwykle szeroką 
skalą możliwości – od popularnego wykładu czy pogadanki po for-
my silnie zbeletryzowane, na pograniczu przygody i zabawy, którym 
słusznie można przydać miano n a u k a  w   z a b a w c e ,  stosowane 
powszechnie w pierwszej połowie XIX wieku3.

1 Rozdział poświęcony początkom literatury dla dzieci A.  Smuszkiewicz 
zatytułował Pedagogiczny rodowód. Zob. A.  Smuszkiewicz, Literatura dla dzieci. 
Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, Poznań 2015, s. 69-78.

2 R. Waksmund, Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze dla dzieci 
i młodzieży, Warszawa 1987, s. 110.

3 R. Waksmund, Literatura pokoju dziecinnego, Warszawa 1986, s. 70. Podkr. 
autora, RW.
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Badacz dzieli omawiane przez siebie teksty dla dzieci według kry-
terium tematycznego na: książki początkowej nauki, „Historię Świętą”, 
obejmującą opowieści biblijne i hagiograficzne, dzieje ojczyste, geo-
grafię ojczystą i egzotyczną z epizodem turystycznym oraz historię na-
turalną (przyrodoznawstwo). Warto zauważyć, że ten podział pokrywa 
się do pewnego stopnia z zaproponowanym przez Joannę Papuziń-
ską „drugim kręgiem wtajemniczenia literackiego”, nazwanym przez 
Autorkę „Etapem Siedmioksięgu”4. Do „siedmiu większych tematycz-
nych zbiorów, obejmujących z grubsza obszar zainteresowań dziecka 
przełomu wieku szkolnego i przedszkolnego”, zalicza badaczka: księgę 
natury; opowieści biblijne („Biblia pauperum”); baśnie, legendy, mity; 
„opracowania związane z polską kulturą, tradycją i obyczajem”; „księgę 
czasu” (opowieści historyczne); „encyklopedię techniki lub leksykon 
wynalazków i wynalazców”; „dziecinną książkę kucharską”. Zamiarem 
J. Papuzińskiej było wskazanie kręgów tematycznych i  konkretnych 
utworów, które mogłyby stanowić podstawę „domowej inicjacji litera-
ckiej”. W pewnym sensie byłby to zatem powrót do edukacji domowej, 
dla której w dużej mierze powstawała wspominana na wstępie oświe-
ceniowa literatura dla dzieci. Autorka uprzedza przy tym ewentualną 
wątpliwość czytelników, czy proponując takie lektury „domowe”, nie 
wyręcza się szkoły, gdzie „i tak w stosownym czasie dziecko dowie się 
wszystkiego, co trzeba”5. I odpowiada słowami, które przytaczam jako 
całkowicie odpowiadające także moim przekonaniom i jednej z inten-
cji, z którą pisałam swoją książkę:

Chodzi (…) w pierwszym rzędzie o wspólną radość czytania, o ro-
dzinne obcowanie z książką i dobrą literaturą. Taki osobisty przekaz 
nigdy też nie może być zastąpiony przez szkolne nauczanie, gdyż nie 
chodzi w nim o dostarczenie informacji czy wyuczenie faktów, lecz 
o głębokie związanie małego człowieka z tym, co jest bliskie pokole-
niom jego rodziców czy dziadków, co tworzy wspólny kanon rzeczy 
pięknych i ważnych6.

Celem tej książki, zatytułowanej Literatura dla dzieci w kontekstach 
edukacyjnych, jest wskazanie zarówno rodzicom, jak i nauczycielom, 
a także badaczom różnych specjalności (głównie literaturoznawcom, 
bibliotekoznawcom i  pedagogom) obszarów tematycznych oraz 

4 Zob. J. Papuzińska, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa 2007, s. 42n.
5 Tamże, s. 49.
6 Tamże, s. 49-50.
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konkretnych pozycji, mogących służyć szeroko rozumianej edukacji 
najmłodszych. Okres przedszkolny i wczesnoszkolny, a także kolej-
ne lata nauki w szkole podstawowej to czas niezwykłej chłonności 
umysłu i ciekawości poznawczej. Nigdy później te cechy nie wystą-
pią w równym natężeniu. Dlatego tak istotne jest jak najlepsze wy-
korzystanie tego momentu rozwojowego. Instytucje oświatowe nie 
zawsze nadążają za potrzebami dzieci w tej kwestii. Treści progra-
mowe bywają infantylne7, nie są zatem w stanie sprostać potrzebom 
rozwojowym współczesnego dziecka, mającego dostęp do różnych 
środków przekazu i często, wbrew pozorom, dysponującego sporym 
doświadczeniem, związanym choćby z bliższymi i dalszymi podró-
żami. Dlatego, z  jednej strony, warto zachęcać rodziców, dziadków, 
krewnych do samodzielnego wprowadzania dziecka w świat wiedzy 
i wartości, a z drugiej – pokazywać nauczycielom, że oni także mogą 
poszerzać podstawę programową i w oparciu o  literaturę budować 
naprawdę integralny obraz świata w umyśle wychowanków.

Książka składa się w części z artykułów publikowanych w latach 
2010-2015. Pisałam je z nadzieją, że złożą się kiedyś na spójny tom, 
podejmujący problematykę dziecięcej literatury w funkcji dydaktycz-
nej i wychowawczej. Moje kilkunastoletnie doświadczenie pracy ze 
studentami pedagogiki przedszkolnej i  wczesnoszkolnej pokazuje, 
jak bardzo potrzebna jest taka publikacja. Nauczyciele edukacji ele-
mentarnej są w szczególnie trudnej sytuacji: muszą, pracując z dzieć-
mi, znać wszystkie obszary edukacyjne tego etapu kształcenia, a nie 
tylko jeden przedmiot, jak to ma miejsce w wyższych klasach. By-
łoby dobrze, gdyby wiedzę przekazywali dzieciom w sposób atrak-
cyjny, ale też z wewnętrznym przekonaniem i entuzjazmem. Mogą 
im w  tym pomóc odpowiednie książki, kierowane do dziecięcego 
odbiorcy, a  niejednokrotnie (czego bywam świadkiem jako wykła-
dowca), stanowiące odkrycie dla dorosłych, a  nawet wzbudzające 
w nich zainteresowanie dziedziną, która dotąd pozostawała im obca 
i odległa. Studia pedagogiczne w niewielkim zakresie przygotowują 
do pracy z literaturą, do korzystania z niej w taki sposób, aby wydo-
bywając treści dydaktyczne, nie zatracić ich wartości estetycznej i nie 
pozbawić dzieci przyjemności lektury. Pisze o tym obszernie Alicja 
Ungeheuer-Gołąb, z którą dzielę doświadczenia pracy z przyszłymi 

7 O infantylizacji treści w edukacji wczesnoszkolnej piszą D. Klus-Stańska, 
M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.
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pedagogami i  nauczycielami. Podzielam również jej przekonanie 
o konieczności zmian w polityce oświatowej (zaczynając od zmian 
w kształceniu nauczycieli) tak, aby literatura dla młodego odbiorcy 
została doceniona i nie pozostawała „na marginesie działań pedago-
ga”. Bowiem 

wydaje się oczywiste, że utwór literacki mógłby się stać niezwykle 
przydatnym narzędziem w  rękach nie tylko wychowawcy przed-
szkolnego i nauczyciela wczesnej edukacji, ale też pedagoga szkolne-
go czy specjalisty resocjalizacji, a przede wszystkim rodzica8.

Książkę Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych traktuję jako 
uzupełnienie poprzedniej, pt. Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dzie-
cięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej (2013), w której skupiłam 
się na literaturze pięknej w jej funkcjach estetycznej i artystycznej. Tu 
uwydatniam funkcje dydaktyczną i  wychowawczą, co nie znaczy, że 
tracę z oczu walory literackie i plastyczne omawianych pozycji. Jestem 
przekonana, że najlepiej w edukacji dziecka sprawdzają się te książ-
ki, które przekazując ważne treści, nie rezygnują z artystycznej formy 
przekazu. Taki wniosek wynika zresztą z badań i dyskusji toczonych od 
kilkudziesięciu lat w środowisku metodycznym i literaturoznawczym. 
W  kontekście rozważań na temat dydaktyzmu literatury (nie tylko 
dziecięcej) przywołuje się najczęściej teksty i  ustalenia Eugeniusza 
Czaplejewicza9, na które powołuje się m. in. Grzegorz Leszczyński jako 
autor hasła „dydaktyzm literatury dla dzieci i młodzieży” w Słowniku 
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wspomniany badacz podsumowuje: 

…oddziaływanie tekstu jest wprost proporcjonalne do przeżycia 
lekturowego, a nie do treści zawartych w dziele. Tym samym trak-
tuje się wartości artystyczne utworu jako podstawę dydaktycznego 
oddziaływania na odbiorcę10.

E. Czaplejewicz, opowiadając się za zniesieniem postrzegania ka-
tegorii artyzmu i dydaktyzmu jako przeciwstawnych, stworzył termin 

8 A. Ungeheuer-Gołąb, Małe dziecko i literatura, czyli o tym, jak cała Polska czy-
ta dzieciom nie wiadomo co, w: (Przed)szkolne spotkania z  lekturą, red. B. Niesporek-
Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy A. Zok-Smoły, Katowice 2015, s. 49.

9 Zob. zwłaszcza E.  Czaplejewicz, Z  zagadnień dydaktyzmu w  literaturze, 
„Przegląd Humanistyczny” 1979 nr 11/12.

10 G. Leszczyński, Dydaktyzm literatury dla dzieci i młodzieży, w: Słownik lite-
ratury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2002, s. 95.
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„artyzm dydaktyczny”, w którym wartość artystyczna utworu powstaje 
dzięki dydaktyzmowi, „zasadza się na sztuce (zdolności) nakłaniania 
i przekonywania lub argumentacji, posługuje się ich środkami, sposo-
bami i mechanizmami”11. Co istotne w kontekście literatury dziecięcej, 
„w maksymalnym stopniu uwzględnia on [artyzm dydaktyczny] spe-
cyfikę adresata, jego psychikę, mentalność itp. uwarunkowania”12.

Kwestia dydaktyzmu w literaturze w ogóle, a w literaturze dziecięcej 
w  szczególności domaga się wciąż głębszego namysłu teoretycznego, 
do którego asumpt dają zarówno ustalenia teoretyków literatury, współ-
cześnie wydawane książki dla dzieci jak i pojedyncze artykuły poświę-
cane temu zagadnieniu13. Bernadeta Niesporek-Szamburska pisze:

Z kategorii nadrzędnej (w literaturze XIX-wiecznej), reprezento-
wanej w  sposób nachalny i  bezpośredni  – wyrażony w  nakazach, 
zakazach i pouczeniach, dydaktyzm przeszedł ewolucję w kierunku 
uwzględniającym psychologiczny rozwój dziecka, odwołującym się 
do doświadczenia – przez model autodydaktyczny – w kierunku po-
staci edukacyjnej lub wychowawczo-kształcącej. (…) Wydawałoby 
się, że w czasach eklektycznej dowolności i luzu, niepewności, chwi-
lowości i bylejakości, dydaktyzm nie ma racji bytu, a jeśli już zaist-
nieje, to skryty pod formą antypedagogicznych zasad albo – jak chce 
Czaplejewicz  – w  wersji dialogowej. Tymczasem we współczesnej 
ofercie książek, nie tylko dla dzieci, jest coraz więcej tekstów loku-
jących się między poradnictwem a literaturą, w których wskazówki 
i pouczenia wyrażane są wprost14.

Autorka ma na myśli przede wszystkim wartości wychowawcze, ale 
powyższe stwierdzenie można odnieść także do książek o wartościach 
dydaktycznych w znaczeniu – przekazujących określoną wiedzę. Oba 
konteksty, dydaktyczny w  sensie ścisłym i  wychowawczy, biorę pod 

11 E. Czaplejewicz, Pragmatyka, dialog, historia, Warszawa 1990, s. 176.
12 Tamże.
13 Zob. m.in. A. Baluch, Wy-chowywać to wy-dobywać z człowieka to, co najlep-

sze, w: Od ludus do agora…, Kraków 2003, s. 27-32 [o modelach dydaktycznych]; 
A. Ungeheuer-Gołąb, Nowy dydaktyzm (od Jachowicza do Kerna), „Guliwer” 2010 nr 
3, s. 12-18; B. Niesporek-Szamburska, Dobre maniery, czyli o dydaktyzmie we współ-
czesnej literaturze dziecięcej, w: Nowe opisanie świata. Literatura i  sztuka dla dzieci 
i  młodzieży w  kręgach oddziaływań, red. B.  Niesporek-Szamburska, M.  Wójcik- 
-Dudek, Katowice 2013, s. 55-70. Literatura przedmiotu dotycząca problemu dy-
daktyzmu jest znacznie bogatsza i jej omówienie wymagałoby dużo więcej miejsca 
niż to, z konieczności ograniczone, w ramach wprowadzenia do książki.

14 B. Niesporek-Szamburska, Dobre maniery, dz. cyt., s. 56-57.
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uwagę, obejmując je wspólnym terminem: edukacyjny. Edukację ro-
zumiem tu za Bogusławem Śliwerskim jako „ogół wielowymiarowych 
działań oraz procesów, służących w y c h o w a n i u  i   k s z t a ł c e -
n i u  osób czy grup społecznych”15. Według przywołanego badacza:

Edukacja spełnia dwie główne funkcje: socjalizacyjną i wyzwalającą, 
z których pierwsza polega na uspołecznianiu jednostki ludzkiej, czy-
nieniu jej zdolną do kontrolowania i  sublimowania emocjonalności 
w społecznie akceptowany sposób, (…) druga zaś sprowadza się do 
wyzwalania osób spod dominacji społecznej (…), by umożliwić im 
twórcze rozwijanie własnego sprawstwa (…). Edukacja jest więc z jed-
nej strony czynnikiem kształtowania tożsamości człowieka, z drugiej 
zaś nieodzownym warunkiem twórczym jego naturalnego rozwoju16.

W takim znaczeniu będzie stosowany w tym opracowaniu człon 
„edukacyjny” w  złożeniu „konteksty edukacyjne” oraz „literatura/
książka edukacyjna”. Treści edukacyjne, prezentowane w  omawia-
nych pozycjach, kierowanych do dzieci, przyczyniają się do dobrego 
funkcjonowania najmłodszych w  społeczeństwie, uczą jego trady-
cji, historii, kultury, zasad, kodu wartości, ale także stanowią istotny 
składnik kształtowania tożsamości młodego człowieka, dają narzę-
dzia do formowania własnej osobowości i  światopoglądu. Dziecko 
wyposażone w  te narzędzia będzie mogło łatwiej tworzyć własny 
świat wartości i wiedzy. Tym samym pojęcie literatury/książki eduka-
cyjnej jest szersze od pojęcia książki popularnonaukowej, rozumianej 
jako „forma wydawnicza, która walory poznawcze z określonej dzie-
dziny wiedzy przekazuje językiem dostępnym dla niefachowca”17.

Do swoich analiz wybrałam przede wszystkim utwory dla dzieci 
młodszych (3-10 lat, sporadycznie także dla młodszych nastolatków), 
wydane po polsku w latach 2000-2015, choć na początku rozdziałów 
poświęconych poszczególnym obszarom edukacyjnym odwołuję się 
także do dzieł starszych (zwłaszcza tych, które ukazały się ponownie 

15 B.  Śliwerski, Edukacja, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. 
T. Pilch, t. 1, Warszawa 2003, s. 905. Podkr. KZ.

16 Tamże, s. 905-906.
17 M. Kątny, Droga do wiedzy, Kielce 2008, s. 32 (jest to poszerzone i uaktu-

alnione wydanie Literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży z 1998 r. tego 
samego autora). Badacz zajmuje tu także stanowisko w sprawie kategorii dydakty-
zmu: „Współczesne pojęcie dydaktyzmu podnosi status literatury popularnonau-
kowej dla dzieci i młodzieży. Choć ogarnia ona utwory nastawione na użyteczność, 
podobnie jak każda inna literatura może być wysoko artystyczna”. Tamże, s. 31.
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w XXI wieku). Chcę w  ten sposób pokazać tradycję podejmowania 
omawianych tematów w literaturze dziecięcej18. Na ogół skupiam się 
na książkach polskich autorów. Nie jest to jednak zasada. Uwzględ-
niam także literaturę obcą, zwłaszcza w sytuacji, w której pozycje tłu-
maczone są szczególnie wartościowe, bardzo popularne lub stanowią 
znaczną część dostępnych na naszym rynku publikacji na dany temat. 
Podstawowym kryterium wyboru jest dla mnie wartość artystyczna 
(zarówno warstwy literackiej jak i plastycznej). Odstępstwa od tej za-
sady są nieliczne i zawsze zaznaczone oraz umotywowane w tekście. 
Książek edukacyjnych dopracowanych edytorsko, stanowiących całość 
werbalno-ikoniczną, pojawia się na polskim rynku książki coraz wię-
cej, co podkreślają krytycy i  badacze. Początek XXI wieku stoi, bez 
wątpienia, pod znakiem pięknej książki edukacyjnej, zróżnicowanej 
gatunkowo. Zjawisko warte jest podjęcia szerszych badań, do cze-
go – mam nadzieję – zachętą i inspiracją będzie to opracowanie. Nie 
wyczerpuje ono bowiem tematu, z czego zdaję sobie sprawę. Najbar-
dziej odczuwam w nim dwa braki: edukacji artystycznej i seksualnej. 
W latach 2000-2015, które objęłam swoimi badaniami, a szczególnie 
w ostatnim dziesięcioleciu powstała duża grupa książek, wprowadza-
jących dziecko w tajniki sztuk: muzyki, plastyki, w mniejszym stop-
niu literatury, baletu, teatru, filmu, architektury i  designu19. Zarów-
no obszerność materiału źródłowego jak i waga tematyki oraz moje 
własne zainteresowania i pasje sprawiły, że tekst dotyczący zagadnień 

18 Szerzej na temat historycznych pozycji, popularyzujących poszczególne 
dziedziny wiedzy, zob. M. Kątny, Droga do wiedzy, dz. cyt. Autor bierze pod uwagę 
przede wszystkim pozycje ukazujące się do końca XX wieku.

19 Ta tematyka została podjęta także przez badaczy literatury, zob. np. B. Kulka, 
Literatura, muzyka, malarstwo  – wprowadzanie dzieci i  młodzieży w  świat sztuki 
przez literaturę popularnonaukową; D. Bula, Dziecko jako odbiorca literatury popular-
nej dotyczącej malarstwa; E. Ogłoza, O dwu książkach Tiny Oziewicz, w: Nowe opi-
sanie świata, dz. cyt., s. 439-460; 475-482; 483-504. Taż, Opowieści i obrazy w serii 
„Małego Kluby Bunkra Sztuki”, w: „Stare” i „nowe” w literaturze dziecięcej i młodzie-
żowej: małe formy narracyjne, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, 
Opole [w druku; Autorce dziękuję za udostępnienie tekstu]. K. Zabawa, Sztuka 
słowa w  edukacji artystycznej dzieci w  wieku wczesnoszkolnym, w: Z  historii, teorii 
i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, red. 
K. Zabawa, Kraków 2014, s. 29-58; taż, „Żywoty” artystów w książkach dla dzieci 
XXI wieku, w: „Stare” i  „nowe” w  literaturze dla dzieci i  młodzieży: biografie, red. 
B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole 2015, s. 159-174; taż, Tomik 
poetycki – szansa na zintegrowane zajęcia artystyczne, w: Edukacja artystyczna – dyle-
maty teorii i praktyki, red. P. Herod, M. Lubowiecka, Kraków [w druku].
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artystycznych w  literaturze dla dzieci nie zmieścił się w  tym tomie. 
Swoim rozmiarem, a  także nieco innym charakterem, zaburzyłby 
bowiem kompozycję całości. Problematyka edukacji seksualnej nato-
miast, w moim przekonaniu niezwykle dziś istotna, została już częś-
ciowo podjęta przez Małgorzatę Cackowską20 – pedagożkę i badaczkę 
książki obrazkowej. To zagadnienie również uważam za zasługujące 
na osobną publikację książkową, być może autora lub autorów łączą-
cych kompetencje literaturoznawcze, pedagogiczne, psychologiczne 
i medyczne. Warto przy tym wspomnieć, że kierowane do młodego 
odbiorcy książki o tematyce związanej z seksualnością nie są „wyna-
lazkiem” ostatnich lat, ale mają tradycję sięgającą w Polsce początków 
XX wieku21. Zawsze też uwikłane były w jakąś ideologię, co podkreśla 
wspomniana badaczka w odniesieniu do współczesnych publikacji.

Mając na uwadze przytaczaną wcześniej klasyfikację R.  Waks-
munda i J. Papuzińskiej, a także podstawę programową edukacji ele-
mentarnej, podjęłam w kolejnych rozdziałach problematykę sześciu, 
obecnych w  literaturze dziecięcej, kontekstów edukacji: przyrodni-
czej, regionalnej, historycznej, obywatelskiej, religijnej, emocjonalnej. 
Każdy z  tych obszarów wymagał nieco innego podejścia ze wzglę-
du na specyfikę przedmiotu i  literatury mu poświęconej. Głównym 
problemem badawczym, na który poszukiwałam odpowiedzi w całej 
książce, było pytanie o sposób uwzględnienia kontekstu edukacyjnego 
w książce dla dzieci. Istotne dla mnie były formy wypowiedzi litera-
ckiej i plastycznej, gatunki literackie właściwe dla danej problematyki 
oraz przedstawienie wartości omawianych utworów dla młodego od-
biorcy. Kolejność rozdziałów nie jest przypadkowa. „Księga natury”, 
którą J. Papuzińska umieszcza na pierwszym miejscu, wydaje się naj-
bardziej przemawiać do dziecięcej wrażliwości. Utwory z tego kręgu 
bywają jednymi z  pierwszych zapamiętywanych lektur dzieciństwa 
i mają niebagatelny wpływ na późniejsze życie dziecięcego odbiorcy, 

20 M.  Cackowska, Polityczne konstruowanie dziecięcej wyobraźni  – czyli jaka 
może być edukacja seksualna w książkach obrazkowych dla dzieci, „Ryms” 2010 nr 9, 
s. 2-7; taż, Książka obrazkowa o edukacji seksualnej dla dzieci jako medium kulturowe 
i polityczne, „Forum Oświatowe” 2011 nr 2, s. 93-110.

21 Zob. M.  Babik, Polskie koncepcje wychowania seksualnego w  latach 1900-
1939, Kraków 2010 [na temat literatury dla młodego odbiorcy zob. s. 220-228]. 
Autor jako pierwszą broszurkę na temat seksualności adresowaną do młodych wy-
mienia Odezwę do młodzieży męskiej Aleksandra Herzena z  1904 roku (w 1920 
zaleconą do użytku szkolnego).
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czego dowodzą wspomnienia znanych twórców (zob. rozdział I). Ko-
lejny stopień wtajemniczenia prowadzi od natury do kultury. Jak pisze 
J. Papuzińska, „opracowania związane z polską kulturą, tradycją i oby-
czajem”, które zaliczam tu do edukacji regionalnej, 

stanowią (…) niezbędną przeciwwagę, a  nawet można by powie-
dzieć odtrutkę na wypraną z  wszelkiego terytorialnego konkretu 
strawę medialną, płynącą z telewizyjnych ekranów. Pozwalają dzie-
ciom zadomowić się dobrze we własnej tożsamości kulturowej, czuć 
się w niej swobodnie i akceptować ją jako własną22. 

W  edukacji regionalnej mieszczą się baśnie, legendy i  podania, 
a  także „geografia serdeczna”23, czyli poznawanie kraju, a  zwłaszcza 
„małej ojczyzny”. Stąd już niedaleko do ciekawości historii poznawanej 
ziemi, jej dziejów bliższych i dalszych, przy czym dla dzieci zwłaszcza 
historia najnowsza (kiedy rodzice/dziadkowie byli mali) może stać się 
szczególnie atrakcyjna. Opowieści o ruchu „Solidarności”, wyborach 
parlamentarnych i prezydenckich, walce o prawa człowieka prowadzą 
do pytań o te przysługujące każdemu prawa, a także do pytań o pra-
wa dziecka. Warto wykorzystać takie pytania do rozmowy również 
o obowiązkach obywatela wobec państwa, o tym, co dziś oznacza bycie 
Polakiem. Tę problematykę ujęłam w rozdziale Edukacja obywatelska. 
Zawiera on obszar wychowania do życia w społeczeństwie, w którym 
niezbędna jest znajomość praw i obowiązków, instytucji publicznych 
i  zasad funkcjonowania państwa, ale także – podstawowych kwestii 
ekonomicznych. To „księga” w literaturze dziecięcej jeszcze stosunko-
wo najuboższa, ale wyraźnie się rozwijająca. Uważam, że jej dostrze-
żenie i poświęcenie badawczej uwagi jest niezbędne w rzeczywistości 
XXI wieku. Rozdział poświęcony edukacji obywatelskiej jest najmoc-
niej związany z praktyką dnia codziennego, z materialną bazą życia, 
choć dotyczy przecież również wartości duchowych i zaspokajania po-
trzeb psychicznych.

Dwa ostatnie rozdziały dotykają z kolei podstaw życia wewnętrz-
nego, najbardziej delikatnych kwestii: religii i emocji. Istota edukacji 
religijnej jest z pewnością inna dla osób wierzących, inna – dla niewie-
rzących. Dla wszystkich jednak stanowi pewien punkt odniesienia. Bi-
blia jest jednym z filarów kultury europejskiej, a opowieści o świętych 

22 J. Papuzińska, Dziecięce spotkania z literaturą, dz. cyt., s. 45-46.
23 Taki tytuł nosił zbiór reportaży Zygmunta Nowakowskiego, wydany w 1931 roku.
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i świętach religijnych pozwalają na zrozumienie wielu zjawisk kultury, 
także współczesnej. Rozdział o edukacji emocjonalnej jest w pewnym 
sensie podsumowaniem całości, bowiem oddziaływanie na emocje to 
jeden z istotnych elementów każdego dzieła sztuki, także sztuki słowa. 
Współczesna książka dziecięca, próbująca docierać do odbiorcy różny-
mi kanałami, multisensoryczna, multimedialna, interaktywna24, kształ-
tuje wrażliwość emocjonalną, ukazuje wzorce przeżywania i radzenia 
sobie z różnymi uczuciami, uczy empatii.

Zapewne listę obszarów edukacyjnych podejmowanych w litera-
turze dziecięcej można kontynuować i poszerzać, np. o wspomnianą 
przez J. Papuzińską edukację techniczną czy kulinarną. Tu jednak 
na razie materiał źródłowy jest zbyt ubogi na cały rozdział, podob-
nie jak w przypadku tematyki, którą można by nazwać higieniczną. 
Została ona zapoczątkowana książkami o kupie, budzącymi gorące 
dyskusje w  Internecie (na forach rodzicielskich, czytelniczych)25. 
Rozwinęła się interesująco w  książce obrazkowej Olgi Woźniak 
i Patryka Mogilnickiego Brud (2012) oraz w serii książek „toale-
towych” wydawnictwa Albus, nagradzanych za kształt edytorski: 
Metryka nocnika (2014) i Wstydliwa historia majtek (2015) Iwony 
Wierzby (il. M. Sztyma). Krótki przegląd dziecięcych książek edu-
kacyjnych prezentuje Grażyna Lewandowicz-Nosal w  poradniku 
Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka, gdzie znalazły się 
takie kategorie, jak geografia, architektura, matematyka, nauka al-
fabetu, seksualność, czas, zawody, bezpieczeństwo, edukacja obywa-
telska i historia26.

24 Zob. K. Zabawa, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku 
wobec kultury współczesnej, Kraków 2013, s. 25-91.

25 Pierwszym tytułem, który spowodował medialne dyskusje, był O małym 
krecie, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę W. Holzwartha i W. Erlbrucha, 
wyd. w  Polsce przez wydawnictwo Hokus-Pokus w  2005 roku.  10 lat później 
(2015) książka miała już czwartą edycję! Zob. http://www.hokus-pokus.pl/ksiaz-
ka/78/index.html, dostęp 16. 05. 2016. Później ukazały się: Kupa. Przyrodnicza 
wycieczka na stronę N. Davies (2006), Mała książka o kupie P. Stalfelt (2011), Kupa, 
siku S. Blake (2014); zob. np. http://malgorzataohme.mamadu.pl/117215,kupko-
-kupko-wyjdz-do-nas; http://www.iik.pl/recenzje.php/623; http://www.tvn24.
pl/wroclaw,44/wroclaw-ksiazka-o-kupie-w-szkole-dyrekcja-apeluje-do-rodzi-
cow,549760.html; http://pozarozkladem.blogspot.com/2014/12/kupa-siku.html 
[dostęp: 16.05.2016].

26 Zob. G. Lewandowicz-Nosal, Od czterech do sześciu. Książki dla przedszko-
laka, Warszawa 2012, s. 104-127 (rozdział 8: Ciekawość świata – książki edukacyjne).
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Ostatnią kwestią do omówienia pozostaje istotny aspekt meto-
dyczny: w jaki sposób pracować/bawić się w przedszkolu czy szkole 
z dziećmi, wykorzystując przedstawiane i analizowane książki? Nie 
zdecydowałam się na umieszczenie w  książce gotowych scenariu-
szy zajęć czy bardziej szczegółowych podpowiedzi metodycznych. 
Każdy z przedstawianych gatunków, a nawet – tematów – wymaga 
innego podejścia. Starałam się tak przeprowadzać analizę i interpre-
tację utworów, aby wskazywać równocześnie na sposób ich wykorzy-
stania. Najważniejsza wskazówka metodyczna: nie należy traktować 
omawianych książek jak podręczników, wybierając z nich wyłącznie 
treści dydaktyczne i fakty. Błędem jest wymaganie od dzieci po lek-
turze powtarzania wyłącznie tych faktów. Człowiek uczy się najlepiej 
przez działanie i w sytuacji, w której działa się na jego emocje. Warto 
zatem zaufać przeżyciu estetycznemu i  najmłodszym proponować 
przede wszystkim metody pozawerbalne pracy z  książką, opisane 
w monografiach Alicji Baluch, Alicji Ungeheuer-Gołąb i Katarzy-
ny Krasoń27. W dwu rozdziałach więcej miejsca poświęciłam poe-
zji i właśnie ona szczególnie poddaje się wspomnianym metodom. 
Wszelkie próby natomiast przekładania poezji na prozę są skazane 
na niepowodzenie niejako z definicji. Jeśli utwory poetyckie nie są 
tylko prostymi rymowankami, niosą ze sobą znacznie więcej treści 
niż można przekazać mową niewiązaną. Po to tak właśnie zostały 
zapisane! Zauważone w  tej książce walory edukacyjne poezji sta-
nowią zawsze „dodatek” do wartości estetycznych. I  tak je należy 
traktować. Dziecko przyswaja wiedzę mimochodem, tak jak uczy się 
ojczystego języka. Zapamięta z pewnością nazwy kwiatów i ptaków 
z wiersza, jeśli w zabawie nauczy się go na pamięć. Zapamięta lepiej, 
jeśli ich poszuka w naturze albo schowane zdjęcia odnajdzie i ziden-
tyfikuje w przestrzeni sali/klasy. Dla nieco starszych dzieci (od 5-6 
lat) omawiane książki świetnie nadają się do opracowania metodą 
problemową. Uczniowie umiejący czytać mogą za ich pomocą odpo-
wiadać na pytania, na które uprzednio nie znali odpowiedzi, a które 
były dla nich ważne, intrygujące, próbowali sami najpierw się z nimi 
zmierzyć. Wiele z  podanych tekstów wraz z  szatą graficzną może 

27 Zob. A. Baluch, Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa 1984; 
A. Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999; 
taż, Tekst poetycki w  wychowaniu estetycznym dziecka, Rzeszów 2007; K.  Krasoń, 
Malowniczy most do poezji: wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu 
rozwoju dziecka, Kraków 1999.
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służyć za podstawowe źródło do pracy metodą przekładu interse-
miotycznego, a także metodą projektu28.

Warto też wspomnieć o metodzie, praktykowanej w nauczaniu języ-
ków obcych, ale wkraczającej także do edukacji polonistycznej (poprzez 
uczenie polskiego jako obcego). Wykorzystanie w  niej omawianych 
w tej książce utworów wydaje się oczywiste. Mam na myśli CLIL, czyli 
Content and Language Integrated Learning (zintegrowane nauczanie 
języka i treści przedmiotowych). Jak zauważa Anna Janus-Sitarz:

Powszechna migracja, przemieszczanie się ludzi poza granice ro-
dzimego kraju, konieczność adaptowania się do nieznanych sobie, 
często obcych kulturowo warunków, wymuszają (…) podejmowanie 
działań zmierzających do stworzenia środowiska przyjaznego mi-
grantom. (…) Grono uczniów – imigrantów (…) poszerzają także 
reemigranci, powracający do polskich szkół po latach edukacji za 
granicą (…). Nauczyciel-polonista w sposób naturalny staje się dla 
tych dzieci – imigrantów i reemigrantów – nauczycielem języka pol-
skiego jako drugiego lub obcego29.

Dodam do tego obserwowany od lat fakt braku kompetencji ję-
zykowych polskich studentów, co wynika z zaniedbania kształcenia 
językowego na kolejnych poziomach kształcenia, a przede wszyst-
kim – moim zdaniem – z braku podejmowania prawdziwych rozmów 
z  dziećmi w  sytuacjach szkolnych. Uczniowie coraz mniej mówią 
i piszą w języku ojczystym, co skutkuje nieporadnością komunika-
cyjną w wieku dorosłym. Podejście CLIL, w którym języka używa 
się intensywnie w interesujących dziecko kontekstach i w działaniu, 
mogłoby tu stać się jednym ze sposobów radzenia sobie z opisaną 
sytuacją. Książki, w których istotny jest wątek przyrodniczy, histo-
ryczny czy odnoszący się do innego obszaru edukacyjnego, mogą 
stać się naturalnym punktem odniesienia i pomocą w tego rodzaju 

28 Metoda stała się w ostatnich latach niezwykle popularna, zalecana przez 
MEN, co spowodowało bogactwo literatury przedmiotu. Jedną z najnowszych po-
zycji, w której można znaleźć dalsze wskazówki lekturowe, jest: E. Strawa-Kęsek, 
Metoda projektu w edukacji polonistycznej, Kraków 2015.

29 A. Janus-Sitarz, Jak poszerzać kompetencje polonisty? Nauczyciel CLIL, czy-
li zintegrowane nauczanie języka i  przedmiotu, w: Szkolna polonistyka zanurzona 
w  języku, red. A.  Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków 2014, s. 247-248. Zob. także 
A. Handzel, Adaptacja dobrych praktyk pedagogiki CLIL do edukacji polonistycznej na 
poziomie szkoły podstawowej, w: Twórcze praktyki polonistyczne, red. A. Janus-Sitarz, 
Kraków 2015, s. 37-50.
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zajęciach. Zauważyli to twórcy serii „Czytam sobie” wydawnictwa 
Egmont, proponując do nauki czytania książki niosące ze sobą także 
konkretną wiedzę30.

Janina Ochojska w rozmowie z Ewą Świerżewską na temat ksią-
żek dzieciństwa wyznaje, że traktowała je w dużej mierze jako „źród-
ło wiedzy o  świecie” i  jako inspirację. Opowiada anegdotę z  czasu 
pobytu w szpitalu, kiedy była trzynastolatką:

Lekarz pożyczył mi wtedy książkę Obrazy nieba Jana Gadomskie-
go. Przeczytałam raz, potem drugi, potem przepisałam do zeszyci-
ku i  postanowiłam, że będę astronomem. I  rzeczywiście zostałam 
astronomem. (…) Ta książka wywarła na mnie ogromne wrażenie, 
zadecydowała o moim dalszym życiu31.

Sądzę, że można by zebrać więcej relacji ludzi, którzy uświada-
miają sobie, że wybór zawodu i drogi życiowej zawdzięczają jakiejś 
książce przeczytanej w  dzieciństwie. Mam nadzieję, że znajdujące 
się w tym opracowaniu propozycje także mają moc budzenia pasji, 
zawierają „jakieś myśli, które w człowieku zostają, do których się po-
tem wraca, które stanowią przyczynek do rozważań, do odnalezienia 
czegoś dla siebie”32.

30 Zob. http://www.czytamsobie.pl/czytamsobie.php, [dostęp: 16. 05. 2016]. 
Np. na pierwszym poziomie, w którym w książce autor może wykorzystać jedynie  
 podstawowe głoski i 150-200 wyrazów, pojawiły się tytuły takie jak: A. Czerwińska-
Rydel, Teoria pana Einsteina; R. Witek, Wyprawa na biegun. O ekspedycji Amundsena. 
Na poziomie drugim (800-900 wyrazów): R.  Witek, Mur [o wydarzeniach 1989 
roku]; Z. Stanecka, Historia pewnego statku. O rejsie „Titanica”. Na poziomie trzecim: 
P. Beręsewicz, Człowiek z czerwoną chorągiewką [o historii motoryzacji]; E. Nowak, 
Apollo 11. O  pierwszym lądowaniu na księżycu. Te zagadnienia ciekawią już nawet 
dzieci przedszkolne, sprawiając, że proces nauki czytania przebiega niepostrzeżenie, 
a książka kojarzy się i z przyjemnością, i z ważnym źródłem wiedzy (co wcale nie 
jest oczywiste w dobie Internetu, a równocześnie przy często infantylnych, nic nie-
wnoszących lekturach, wybieranych przez nauczycieli w pierwszych klasach szkoły 
podstawowej).

31 Co czytali sobie, kiedy byli mali? Rozmawiali Ewa Świerżewska i  Jarosław 
Mikołajewski, Warszawa 2014, s. 193-194. Popularnonaukową, bogato ilustrowaną 
książkę Jana Gadomskiego, o której mówi J. Ochojska, wydała Nasza Księgarnia, 
oprac. graf. M. Gawryś, w 1959 r. Informacje o książce i jej autorze – na portalu 
„Elita czyta”: http://elitaczyta.pl/ksiazka/obrazy-nieba/, [dostęp: 12. 06. 2016].

32 Tamże, s. 243. Kazik Staszewski w rozmowie z Ewą Świerżewską, w odpo-
wiedzi na pytanie: „…jaką książkę możemy nazwać ważną?”.
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Pragnę wyrazić swoją wdzięczność Recenzentkom, prof. dr hab. 
Zofii Budrewicz i dr hab., prof. UR Alicji Ungeheuer-Gołąb, za wni-
kliwą lekturę oraz życzliwe uwagi i sugestie, które były bardzo po-
mocne przy ostatecznej redakcji tekstu.


