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1. Wstęp
Przez długie dziesięciolecia tematyka religijna była nieobecna w pol-

skiej szkole1. Wprawdzie w liceum pojawiały się odniesienia do Biblii, 
ale sama Biblia rzadko gościła na lekcjach języka polskiego. Sytuacja 
zmieniła się radykalnie po roku 1989. Nowe programy nauczania, po-
czątkowo w ograniczonym zakresie, z czasem coraz śmielej wprowadza-
ły do szkoły tematykę religijną, dopuszczały, a nawet zalecały teksty 
ukazujące sferę sacrum. Obecnie trudno wyobrazić sobie program szkol-
ny, w którym brakowałoby tego typu utworów. I jest to w pełni zrozu-
miałe i właściwe. Jeżeli szkoła ma być miejscem umożliwiającym dzie-
cku integralny, wszechstronny rozwój osobowy, jeśli ma wyposażyć 
ucznia w umiejętność orientowania się w nieustabilizowanym, często 
groźnym świecie, proces dydaktyczny musi być tak zaprogramowany, by 
po ukończeniu edukacji uczeń mógł zaspokajać wszystkie swoje potrze-
by, także duchowe. W tej sytuacji młody człowiek powinien z jednej 
strony poznać dziedzictwo kulturowe (głęboko osadzone w chrześcijań-
stwie), z drugiej nabyć umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów 
o tematyce religijnej.

Regina Pawłowska słusznie zauważa, że wiedzę o rzeczywistości 
uczeń będzie czerpał przede wszystkim z lektury. Lektura też stanie się 

1 Na przykład w podręczniku szkolnym dla klasy VIII Ta ziemia od innych droższa 
autorstwa Jana ST. Kopczewskiego (PZWS, Warszawa 1971 i nast.) czy w Polskiej lite-
raturze współczesnej. Antologia do użytku szkolnego autorstwa R. Matuszewskiego (WSiP, 
Warszawa 1974) nie znajdujemy w ogóle tekstów o tej tematyce. W komentarzach 
R. Matuszewskiego dotyczących charakteru literatury polskiej po roku 1945 także nie 
wspomina się o nurcie religijnym obecnym przecież i szeroko reprezentowanym.
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źródłem kształtującym język ucznia, którego jakość zadecyduje o jako-
ści życia, a więc istotną sprawą staje się ustalenie tematyki kształcenia 
obecnej na lekcjach języka polskiego. Wśród kręgów tematycznych wy-
mienia ona życie osobiste człowieka, a w związku z tym zagadnieniem 
pojawiają się hasła: rozwój duchowy, pogłębianie uczuć wyższych, do-
pracowywanie się systemu wartości, świadomość sytuacji egzystencjal-
nych, wybory moralne itp.2 Wszystkie one wiążą się – choć nie wyłącz-
nie – z zagadnieniami religijności, wiary. 

Bardzo istotną rolę w kształceniu ucznia odgrywa podręcznik. „Pod-
ręcznik szkolny jest jednym z pośredników w szkolnej komunikacji 
kulturalnej. Wybór drogi pośrednictwa zależy od świadomości nie tylko 
dydaktycznej i metodologicznej autorów, lecz również od ich światopo-
glądu, akceptacji fi lozofi i kultury, pedagogicznych horyzontów, a także 
od gustu artystycznego”3. Przegląd tekstów o tematyce religijnej zawar-
tych w podręcznikach do języka polskiego oraz analiza opracowań me-
todycznych pozwolą na sformułowanie wniosków dotyczących sposobu, 
w jaki uczeń budować będzie własny świat wartości; stopnia jego pod-
miotowości w działaniach do tego zmierzających, a także stosowności 
i atrakcyjności tekstów kultury, które mają pomóc ukształtować osobo-
wość młodego człowieka. 

Materiał badawczy do analizy zaczerpnęłam z bardzo popularnego 
cyklu podręczników do szkoły podstawowej To lubię4.

2. Dobór tekstów
„Religijność dziecięcą potocznie kojarzy się z oleodrukowymi wize-

runkami anioła stróża, który przeprowadza dzieci przez kładkę nad rwą-
cą rzeką, jasełkowymi przedstawieniami (...). Sztuka i literatura religijna 

2 Por. R. Pawłowska, Lingwistyczna teoria nauki czytania, Gdańsk 1993, s. 114-
116.

3 B. Myrdzik. Koncepcja kształcenia kulturowego na przykładzie wybranych podręcz-
ników dla gimnazjum, [w:] Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w 
gimnazjum, red.H. Kosętka i Z. Uryga, Kraków 2002, s. 62.

4 B. Dyduch, M. Jędrychowska, Z. A. Kłakówna, H. Mrazek, I. Steczko, Podręcznik 
do języka polskiego To lubię! Książka nauczyciela. Klasa IV, Kraków 2000. M. Jędry-
chowska, Z. A. Kłakówna, H. Mrazek, I. Steczko, Podręcznik do języka polskiego To 
lubię! Książka nauczyciela. Klasa V, Kraków 2000. M. Jędrychowska, Z. A. Kłakówna, 
H. Mrazek, I. Steczko, Podręcznik do języka polskiego To lubię! Książka nauczyciela. 
Klasa VI, Kraków 1996. 
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kierowane bezpośrednio do dzieci posługują się często uproszczeniami 
i kliszami, na pierwszym miejscu stawiają skuteczną funkcję dydaktycz-
no-moralizatorską rozumianą jako wyrazista i jednoznaczna prezentacja 
postaw i wartości zgodnych z nauczaniem Kościoła”5. Dlatego niezwy-
kle istotny staje się dobór tekstów zamieszczonych w podręcznikach, 
które sfery religijnej dotykają, a ponieważ mówienie o sferze sacrum nie 
jest rzeczą łatwą, zwłaszcza gdy mówi się do dzieci, bardzo istotny staje 
się sposób przekazu tych treści.  

Te właśnie zagadnienia – dobór tekstów o tematyce religijnej i propo-
zycje metodyczne opracowanie tych tekstów – stały się przedmiotem 
moich zainteresowań. W podręcznikach do kształcenia kulturowego zna-
lazły się następujące teksty:

klasa IV: a) teksty literackie – Jan Twardowski W klasie, Mamusia, 
Życzenia; E. Stadtmüller Jasełka, o. Gianmario Polidoro Dekalog św. 
Franciszka (tekst napisany na podstawie pism franciszkańskich), J. Le-
choń Fioretti, I. B. Singer Dlaczego Noe wybrał gołąbkę; b) inne teksty 
kultury – Giotto Kazanie do ptaków (fresk), Gosia Wilk Św. Franciszek 
(rysunek na szkle);

klasa V – a) teksty literackie – psalm 100; L. A. Moczulski Psalm na 
otwarcie oczu; J. Harasymowicz Mit o św. Jerzym; J. Kulmowa Kiedy 
Bóg stworzył świat..., po niczemu; J. Twardowski Podziękowanie, Patyki 
i patyczki; K. Pachla Modlitwa; T. Różewicz Koncert życzeń. Opowiada-
nie babuni z kraju chrześcijańskiego; M. Ende Bastian Perelin stwarza; 
A. Kamieńska Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (fragmenty 
Książki nad książkami); b) inne teksty kultury – listy dzieci do Pana 
Boga (z książki Listy polskich dzieci do Pana Boga opr. przez H. Zgół-
kową); P. Uccello Walka św. Jerzego ze smokiem (drzeworyt); Św. Jerzy 
walczy ze smokiem (drzeworyt ludowy); T. Czyżewski, J. Parczewski – 
fotografi e z uroczystości religijnych; M. Anioł Stworzenie człowieka, 
Stworzenie słońca i księżyca (fresk); Bóg Ojciec i Adam (arras wawel-
ski); A. Wróblewski Ukrzesłowienie (obraz); J. Effel Stworzenie świata 
(komiks);

5 M. Graban-Pomirska, Religia, sacrum i życie duchowe we współczesnej literaturze 
dla dzieci i młodzieży, w: Język – Szkoła – Religia. Księga referatów z konferencji w 
Pelplinie 29 kwietnia 2005, red. A. Lewińska, M Chmiel, s. 93.



44

klasa VI – a) teksty literackie – fragment Listu św. Pawła do Galatów 
5, 13 – 15 (jako komentarz do wiersza T. Różewicza List do ludożerców); 
Syn marnotrawny Ewangelia wg ś. Łukasza; A. Lindgren Pod rządami 
okrutnego Tengila (fragment powieści Bracia Lwie Serce); A. Ziemianin 
Modlitwa o śmiech, Modlitwa wigilijna; A. Kamieńska Wygnanie z raju 
(fragment Książki nad książkami); Kilka rad św. Tomasza z Akwinu; 
J. Pasierb poeta jest twoim bratem, przypowieść o Ojcu; b) inne teksty 
kultury – Rembrandt van Rijn Powrót syna marnotrawnego (obraz); 
Guercino Powrót syna marnotrawnego (obraz); M. Anioł Wygnanie 
z raju (fresk); J. Effel Wygnanie z raju (komiks). 

Dobór tekstów nie jest przypadkowy. Przede wszystkim teksty litera-
ckie korespondują z innymi tekstami kultury na poziomie każdej klasy. 
Dzięki temu można budować cykle lekcji wokół jednego zagadnienia, 
ponadto uczeń dostrzega różnorodność sposobów podejmowania zagad-
nień religijnych, może też – jeśli zajęcia będą dobrze poprowadzone – 
dostrzec zjawisko intertekstualności. 

Autorki zadbały o to, by uczeń mógł obcować z różnego typu teksta-
mi zarówno literackimi, jak i innymi. Wśród utworów literackich mamy 
liryki, utwory epickie, formy dramatyczne, wśród innych tekstów kultu-
ry uczeń znajdzie dzieła sztuk plastycznych (obrazy, freski, drzeworyty, 
rysunek na szkle), a obok tego komiks czy zdjęcie. Ta różnorodność sta-
nowi niewątpliwą wartość, gdyż wprowadza ucznia w szeroko rozumia-
ny świat kultury. Warto jednak zastanowić się, czy przy doborze tekstów 
zawsze pamiętano o możliwościach odbiorcy. Jeśli chodzi o teksty lite-
rackie, w zasadzie autorki pamiętały przy ich doborze, że czytelnikami 
tych tekstów będą dzieci posługujące się w dużej mierze mową konkret-
no-wyobrażeniową. Teksty dostosowane są do ich zainteresowań (baśnie 
w klasie IV i V), przewaga tekstów prozatorskich nad poetyckimi (ucz-
niów niepokoją utwory poetyckie). Także tzw. inne teksty kultury mogą 
– odpowiednio opracowane – okazać się dostępne percepcji ucznia. 
Przeważają obrazy realistyczne. 

Dużym wyzwaniem dla nauczyciela wydaje się zamieszczenie 
w podręczniku do klasy V utworu T. Różewicza Koncert życzeń. Opo-
wiadanie babuni z kraju chrześcijańskiego oraz listów dzieci do Pana 
Boga (z książki Listy polskich dzieci do Pana Boga opr. przez H. Zgół-
kową) – z różnych powodów. Wiersz T. Różewicza w gorzki, ironiczny 
sposób ukazuje rzeczywistość Kraju chrześcijańskiego. Do pełnego od-
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krycia jego sensu konieczne jest dostrzeżenie i zrozumienie ironii, dy-
stansu, smutnej oceny rzeczywistości. To prawda, że uczniowie pewnie 
nierzadko z taką rzeczywistością się stykają, ale ich umiejętność myśle-
nia abstrakcyjnego jest jeszcze słaba. Może się zdarzyć, że tekst zostanie 
odczytany tylko na poziomie dosłownym, a to grozi nie tylko zniekształ-
ceniem idei tekstu, ale może mieć także niekorzystny wpływ wycho-
wawczy, może budzić śmiech (babcia chodzi po domu na czworakach, 
udaje miotełkę itp.). Oczywiście, budując wskazówki metodyczne autor-
ki dokładają starań, aby pokazać, jak pomóc uczniom właściwie zrozu-
mieć tekst, ale w tych wskazówkach pojawiają się hasła hipokryzja, ob-
łuda, ironia, a więc niezwykle trudne do wytłumaczenia 10-11-latkowi. 
zwłaszcza że podczas analizy tekstu uwagę uczniów zaleca się kierować 
ku zachowaniom babci, która stara się – tak brzmi konkluzja rozważań 
– nie rzucać w oczy. 

Także listy dzieci do Pana Boga, zwłaszcza w świetle opracowań 
metodycznych, wydają się trudne do opracowania na lekcji. Autorki pro-
ponują polecić przeczytanie listów w domu. W klasie uczniowie mają się 
zastanawiać nad przyczyną powstania takich dokumentów, nad tym, czy 
to dobrze, że w ogóle powstały, czemu służą, czym różni się prośba od 
modlitwy (a więc element religijny, choć marginalnie, się pojawia), 
czym jest forma listu. Niebezpieczeństwo takiego opracowania tych 
tekstów polega przede wszystkim na możliwości pojawienia się w umy-
śle dziecka fałszywego obrazu Boga jako istoty nieczułej, okrutnej bądź 
ograniczonej w swych możliwościach (wśród listów nie ma ani jedne-
go, który zawierałby  wizerunek Boga kochającego, miłosiernego, do-
brego). 

Oba teksty – wiersz Różewicza i listy – pojawiają się w bloku zatytu-
łowanym Jest się czym martwić, który ma postawić ucznia przed słaboś-
ciami, zagrożeniami, smutkiem świata. Sam pomysł jest jak najbardziej 
słuszny, ale tym bardziej konieczne jest pełne omówienie wybranych 
tekstów, zwłaszcza że mieszczą się one w kręgu tematyki religijnej – 
wiersz to opowieść ze świata chrześcijańskiego, a listy pisane są do Pana 
Boga.

Wśród tekstów nieliterackich także jeden, również zamieszczony 
w tym samym  bloku, wydaje się wybrany niezbyt szczęśliwie – obraz 
Andrzeja Wróblewskiego Ukrzesłowienie. Już tytuł obrazu kieruje uwa-
gę na treści religijne, przywołując ukrzyżowanie. Również tym razem 
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autorki pomijają ten fakt i skupiają się na treści dosłownej – reifi kacji 
człowieka. Próba komentarza (próba!) ma dotyczyć interpretacji tytułu 
(znajdujemy zapis: niebagatelną podpowiedź stanowi tytuł). Zamknię-
cie się w kręgu dosłownych znaczeń i wrażeń małych odbiorców (ucz-
niowie mają bawić się wymyślaniem wyrazów oznaczających, że czło-
wiek stał się przedmiotem, i rysowaniem rysunków obrazujących 
animizację i personifi kację) to zdecydowanie za mało. Praca nad obra-
zem Wróblewskiego pomyślana jest jako przygotowanie do czytania 
wiersza Różewicza.

3. Koncepcja pracy nad tekstami o tematyce religijnej
Analizując teksty o tematyce religijnej, które znalazły się w podręcz-

nikach uczniowskich, dostrzega się, że autorki dbały o zachowanie zasad 
systematyczności, systemowości i stopniowania trudności:

a) systematyczność - teksty takie pojawiają się w każdej klasie, nie 
są zgromadzone w jednym podręczniku;

b) stopniowanie trudności – sposób ich uporządkowania wskazuje, 
że brano pod uwagę możliwości percepcyjne ucznia: teksty biblijne 
pojawiają się – jako trudne – dopiero w klasie VI, wcześniej uczniowie 
czytają fragmenty Książki nad książkami A. Kamieńskiej, choć znajduje-
my też zapis, że na ławce może znajdować się egzemplarz Biblii „do 
porównania” już w klasie V; w każdej klasie uczniowie zapoznają się z 
postacią wybranego świętego; wybór nie jest przypadkowy – w kl. IV 
jest to św. Franciszek, w V – św. Jerzy, w VI  - św. Tomasz z Akwinu; 
także kolejność problemów została podporządkowana możliwościom 
i zainteresowaniom uczniów – w kl. IV przeważają teksty dotyczące  
człowieka, głównie dziecka, zachowań związanych ze świętami religij-
nymi (E. Stadtmüller Jasełka, J. Twardowski Życzenia), chrześcijańskich 
wartości realizowanych w życiu codziennym (Twardowski W klasie, 
Mamusia, I. B. Singer Dlaczego Noe wybrał gołąbkę, Dekalog św. Fran-
ciszka. Także wybór postaci świętego wydaje się trafny; w kl. V – uwagę 
uczniów skupia się na Bogu-Stwórcy, jego dobroci, mądrości, pięknie 
stworzonego świata, postawach dziękczynienia i radości; w kl. VI – 
uczeń samodzielnie czyta fragmenty Biblii, obok tekstów ukazujących 
dobroć Boga (J. Pasierb przypowieść o Ojcu) pojawiają się też poważ-
niejsze problemy – grzech (wygnanie z raju), odpowiedzialność człowie-
ka za własne czyny (motyw syna marnotrawnego, fragment Listu 
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św. Pawła do Galatów), postawa modlitewna jako właściwa wobec Boga 
(A. Ziemianin Modlitwa, Modlitwa wigilijna);

c) systemowość – uczniowie odkrywają porządek świata chrześci-
jańskiego zgodnie ze swoimi doświadczeniami i możliwościami: czło-
wiek i jego sprawy (zewnętrzne przejawy religijności) – święty, człowiek 
blisko Boga (spotkanie, podziw wobec Boga) – w końcu Bóg, sprawca 
wszystkiego, a to poznanie znowu zwraca uwagę ku człowiekowi i jego 
sprawom (refl eksja nad sobą).

4. Proponowane metody i zasady pracy nad tekstami o tematyce 
religijnej

Książki dla nauczycieli dołączone do podręczników To lubię! nie 
zawierają gotowych scenariuszy. To należy mocno podkreślić, gdyż 
brak takiej świadomości może spowodować wiele szkody. Autorki do-
konują podziału materiału na bloki tematyczne, wśród których znajdu-
ją się te dotyczące sacrum, grupują teksty, które – zgodnie z ich kon-
cepcją – mogą czy powinny być omawiane w powiązaniu ze sobą. 
Zamieszczają wskazówki i sugestie do pracy nad tekstami. Szczegóło-
we uporządkowanie tekstów, ustalenie szczegółowych celów i ułoże-
nie zadań do poszczególnych lekcji, a także ustalenie, ile jednostek 
lekcyjnych należy na określone zagadnienie przeznaczyć, należy do 
zadań nauczyciela.

Analizując wskazówki zamieszczone w książkach dla nauczyciela, 
zauważyć można także pewien ład. Do każdego bloku dotyczącego teks-
tów o tematyce religijnej wybrane są teksty literackie i inne teksty kultu-
ry, najczęściej należące do sztuk plastycznych (obraz, rzeźba, drzeworyt 
itp.), oraz teksty, które można by nazwać bliskie uczniowi (komiks, 
„dzieło” dziecka). Każdy blok powiązany jest z kształceniem języko-
wym. Autorki proponują pewien porządek pracy. Zazwyczaj na początku 
uczniowie zajmują się zagadnieniami językowymi, (np. kl. IV Wspólne 
świętowanie; J. Twardowski Życzenia, Mamusia, plansza Kto życzy so-
bie? Kto życzy Tobie?: ćwiczenia bogacące, kształtujące język ucznia 
(np. doprowadzenie do rozumienia pojęć święto, świętować, uroczystość, 
ceremonia, do zgromadzenia struktur językowych przydatnych w roz-
mowie o świętach i świętowaniu; kl. V w związku z tekstami o powsta-
niu świata mamy ćwiczenia w defi niowaniu pojęć świat, Kosmos, ćwi-
czenia frazeologiczne; kl. VI przy omawianiu Listu do ludożerców 
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T. Różewicza i Listu św. Pawła do Galatów mamy propozycję „treningu 
słownikowo-frazeologicznego”, czyli ćwiczenia w wyjaśnianiu znaczeń 
i źródeł frazeologizmów oraz poszukiwaniu wyrażeń synonimicznych). 
Etap ten jest także swoistym przygotowaniem do lektury6.

Kolejny etap to praca nad tekstem literackim lub innym tekstem kul-
tury. Ćwiczenia  w czytaniu mają doprowadzić do jak najpełniejszego 
rozumienia tych tekstów. Warto zwrócić uwagę, jak autorki wyobrażają 
sobie doprowadzanie uczniów do rozumienia. W wypadku tekstów lite-
rackich można wyodrębnić pewien porządek. Uczeń powinien przed 
przystąpieniem do analizy wysłuchać poprawnej interpretacji tekstu. 
Jest to wielokrotnie podkreślane, np. kl. IV Dzieci dobrze reagują na 
żartobliwy ton liryki, zwłaszcza gdy jest ekspresywnie wygłoszony przez 
nauczyciela, s. 251; kl. V Praca nad wysłuchanym uprzednio tekstem 
(nie zapominajmy o aranżacji głośnej lektury, o czym była mowa wcześ-
niej) s. 128; kl. VI Dobrze jest, jeśli – nie bacząc na rozmiary tekstu – 
nauczyciel przeczyta go uczniom głośno s. 1557.

Kolejny etap to odtwarzanie świata przedstawionego, najczęściej 
przez gromadzenie i analizę struktur językowych (np. praca nad przypo-
wieścią o synu marnotrawnym: nazywanie wydarzeń, porządkowanie 
ich, wyszukiwanie informacji o bohaterach, czasie, miejscu, formułowa-
nie sądów ogólnych; nad tekstem Anny Kamieńskiej o stworzeniu świa-
ta: wyszukiwanie informacji o Bogu, porządkowanie dzieła stwarzania, 
wskazywanie logiki tego dzieła, analiza zastosowanych czasowników 
w celu odkrycia natury Boga itp.). Odtworzenie świata przedstawionego 
prowadzi do jego zrozumienia, do odkrycia idei tekstu. Wprawdzie au-
torki nie podkreślają konieczności podsumowań, sprawdzania rozumie-
nia poszczególnych tekstów, ale idee odkryte polecają wykorzystywać 
w pracy nad kolejnymi, jakoś powiązanymi tekstami.

W wypadku pracy nad tekstami plastycznymi zachowane są podobne 
zasady. Zawsze uczeń ma odkrywać prawdę o dziele przez szczegółową 
jego analizę, nazywanie elementów świata przedstawionego, porządko-

6 Ten etap uznawany jest przez autorki za niezwykle istotny. Por. Z. A. Kłakówna, 
Lektury i gramatyka, w: Nowa Polszczyzna nr 1, 2006.

7 Z. Kłakówna zauważa, że głośne czytanie fragmentu w klasie nie tylko ułatwia 
uczniowi odbiór tekstu, ale też pozwala nauczycielowi zdiagnozować stopień zaintereso-
wania lekturą, co pomaga właściwie zaprogramować pracę nad tekstem. (Por. Z. A. 
Kłakówna, op. cit.)
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wanie tych elementów. Trzeba zauważyć, że tak jak przy tekście litera-
ckim eksponowano wagę słowa, tak przy tekstach plastycznych zwraca 
się uwagę na język sztuk plastycznych: linię, barwę, płaszczyznę itp. 
(por. fresk Giotta). Ciekawym pomysłem jest zamieszczenie w podręcz-
niku fragmentów komiksu J. Effela Stworzenie świata. Forma komiksu 
– bliska uczniom – jest doskonałym sposobem do zachęcenia ich, by 
zastanawiali się nad poważnymi zagadnieniami, ponadto pozwala w tych 
zagadnieniach dostrzec rzeczy ciekawe i dostępne.

Wnioski:
Podręczniki To lubię! gromadzą ambitne teksty, ale w większości – 

przynajmniej w odniesieniu do tekstów religijnych – są one właściwie 
dobrane do możliwości percepcyjnych ucznia, uwzględniono w doborze 
tekstów poziom rozwoju mowy dziecka. Ponadto są to teksty wartościo-
we. Należy przyznać, że wypowiedź jednej z autorek programu znajdu-
je pełne uzasadnienie: „To lubię! przykłada do lektury duże znaczenie, 
ale równocześnie uznaje niezbędność osobistego zainteresowania, które 
do czytania motywuje. Z założenia nie obciąża się tu lektury wszelkimi 
możliwymi zadaniami – poznawczymi czy wychowawczymi. Wszelkie 
sugestie programowe i rozwiązania podręcznikowe proponowane w ra-
mach To lubię! są raczej nastawione na stwarzanie warunków do czyta-
nia autentycznego i odkrywania w czytanym oraz nadawania czytanemu 
sensów w przekonaniu, że kto dużo i autentycznie czyta, nabiera z cza-
sem nawyku zastanawiania się nad światem, więc poddaje się proceso-
wi duchowej formacji”8. 

Koncepcja pracy zaproponowana przez autorki jest interesująca prze-
de wszystkim dlatego, że uczeń obcuje z wybranym zagadnieniem na 
różne sposoby, styka się z różnymi formami twórczości, także z twór-
czością swoich rówieśników (listy dzieci do Pana Boga, wiersz Karoliny 
Pachli Modlitwa, rysunek na szkle Gosi Wilk). 

Przy całej różnorodności i wysokim poziomie trudności tekstów za-
chowane są podstawowe zasady kształcenia dotyczące doboru treści, 
sposobu doprowadzania ucznia do rozumienia tekstów (to uczeń poprzez 
samodzielną obserwację, analizę, wnioskowanie odkrywa idee tekstów), 

8 Z. A. Kłakówna, op. cit., s.
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wiązania kształcenia językowego z kształceniem literackim i kulturo-
wym .

Podręczniki To lubię nie tylko dostarczają w interesujący sposób wie-
dzy i dają podstawy do wykształcenia ważnych umiejętności komunika-
cyjnych, ale także pomagają w realizacji najważniejszego chyba celu 
edukacyjnego – pomagają uczniowi w integralnym rozwijaniu jego oso-
bowości, w zdobywaniu wykształcenia odpowiedniego do jego możli-
wości i potrzeb, przygotowują ucznia do godnego i sensownego życia9.

Propozycje metodyczne przygotowane przez autorki podręczników 
przeznaczone są dla mądrych i twórczych nauczycieli. 

9  Por. R. Pawłowska, op. cit., s. 108.
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