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malowah'ie nie jest tylko przyw ilejem m alarzy artystów i nauczycieli w y
chowania plastycznego, lecz dostępne wszystkim. Oczywiście chodzi o malo
wanie, którego owocami nie są dzieła artystyczne, lecz wypowiadanie się lu
dzi. Książka nie służy więc wychowaniu plastycznemu, lecz kształtow aniu
osobowości człowieka przez wypowiadanie się w rysow aniu i malowaniu.
A utor zaczyna swą pracę od przedstaw ienia teoretycznych i praktycz
nych rozważań o przyczynach zniechęcenia do m alowania i o sposobach za
chęcenia do niego. Omawia m ateriały i pomoce potrzebne do wykonania za
mierzonego zadania. Ukazuje szczegółowo ich właściwości i sposób posługi
w ania się tym i narzędziam i pracy. Przypom ina, że nie jest konieczne, aby
nauczyciel sam malował.
W trzecim rozdziale uczy, jak omawiać i tłumaczyć obrazy, a mianowi
cie ich treść, czyli tem at, przedmioty, symbole oraz formę, czyli ruchy i ko
lory. W yjaśnia symbolikę kolorów.
W trzech następnych rozdziałach Guido M a r t i n i ukazuje propozycje,
jak przez malowanie realizować nauczanie religii zgodnie z planem k u rrikularnym . Przedstaw ia to na przykładzie m ateriału treściowego przeznaczo
nego dla klasy piątej i dw unastej. Dydaktyczne cele nauczania religii wy
m agają usunięcia negatywnych uczuć, jak nieufność, odraza, lęk, a jedno
cześnie w ytw orzenie pozytywnych uczuć jak zaufanie, bezpieczeństwo, ra 
dość. Takie uczuciowe i religijne nastaw ienie osiąga się lepiej, zdaniem auto
ra, przez praktyczne działanie niż przez treść. Praktycznem u zaś działaniu
szerokie pole w uczeniu religii otwiera się w m alow aniu, w którym ucznio
wie swobodnie się wypowiadają.
Nie zabrakło także w omawianej książce teoretycznych, a zwłaszcza
praktycznych w skazań dotyczących m alowania treści i w ydarzeń opowie
dzianych w Biblii, a wyrażonych często językiem symboli. Właśnie m alow a
nie jest przygotowaniem do zrozumienia symboliki, której omówieniu autor
poświęca ósmy rozdział.
Następnie przedstaw ia, jak uczniowie klasy siódmej, ósmej i dziewią
tej przygotowywali sami k arty świąteczne na Boże Narodzenie, jak się
w nich wypowiadali. M alowanie uważa autor również za ćwiczenie medy
tacji, potrzebne w religijnym wychowaniu.
W malow aniu widzi Guido M a r t i n i wiele w artości dla wychowania
religijnego. Przyczynia się ono do pow staw ania aktyw nej w iary, sprzyja roz
wojowi indyw idualnem u jednostki i integracji wszystkich jej zdolności.
Na końcu książki podaje autor bogaty wykaz literatu ry do poszczegól
nych rozdziałów, co świadczy o jego rozległej znajomości problemów, a czy
telnikowi umożliwia ich pogłębienie. W arto także wspomnieć, że omawiana
książka zawiera kilkadziesiąt obrazów, które pozw alają lepiej zrozumieć
przedstaw iane zagadnienia.
Przedstaw iona praca może w niejednym pomóc każdemu, kto zawodowo
zajm uje się uczeniem religii lub przygotowuje katechetów do jej prow adze
nia.
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Książkę o śpiewie z dziećmi autorka zaczyna od ukazania roli muzyki
w życiu człowieka, aby przejść do przedstaw ienia znaczenia wychowania m u
zycznego dzieci. A utorka tłumaczy, jak muzyka obejm uje całe życie dziec
ka, jak dźwięk i harm onia przyczyniają się do tw orzenia się harmonii w je 
go życiu. Przedstaw ia, te muzyka aktywizuje twórcze siły dziecka, wywie
ra zbawienny w pływ na jego życie i pomaga do kształtow ania postaw spo
łecznych. Dlatego powinna towarzyszyć różnym zabawom i rodzinnym uro

czystościom. A utorka przypom ina rodzicom, że według badań psychologicz
nych dyspozycja m uzykalna należy niejako do naturalnych wyposażeń czło
wieka.
W drugim rozdziale pokazuje stopnie rozwoju muzykalnego u dzieci do
najmłodszych lat i w skazuje na pedagogiczne możliwości rozw ijania w ry 
mach, rytm ach i w śpiewie.
Następnie zajm uje się autorka religijnym i pieśniami, ich znaczeniem
i zadaniem w religijnym wychowaniu dzieci. Uzasadnia, że pieśń jest wy
razem wiary, czego potwierdzenie znajdujem y w Piśmie św. Starego i No
wego Testam entu. Dla dziecka zaś śpiew stw arza atm osferę wiary. K to śpie
wa, podwójnie się modli. Przeżycia religijne oparte na śpiewie z dziecięcych
lat pozostaw iają wpływ na całe życie.
Czwarty rozdział zaw iera wskazania, jak wielbić Boga z dziećmi pieś
niam i w rodzinie, w grupach przedszkolnych i szkolnych oraz w kościele.
Jest to więc rozdział poświęcony praktycznem u postępowaniu. Chodzi o w y
korzystanie przy śpiewie dzieci śpiew nika Gotteslob (Śpiewajmy Bogu), przy
pisaniu którego zrezygnowano z tworzenia własnego i osobnego m odlitew
nika i śpiew nika dla dzieci ze względu na potrzebę w prow adzania ich do
społeczności gminy.
Wprowadzeniu do poszczególnych pieśni wspomnianego śpiewnika po
święciła autorka drugą połowę swej książki. W ybrała te pieśni, które szcze
gólnie są ważne i odpowiednie dla dzieci. Swoje inform acje i objaśnienia
tekstów i melodii oparła na książce W erkbuch zum Gotteslob, która zawie
ra kom entarze do w szystkich pieśni w Gotteslob. W ybrała pieśni dostępne
dla rodziców i wychowawców na wszystkich obszarach języka niemieckiego.
Idąc za biegiem dnia i okresów roku kościelnego autorka objaśnia około
sześćdziesiąt różnych pieśni. Tłumaczy trudniejsze językowo archaiczne w y
rażenia, trudne do zrozumienia zdania. W yjaśnia teologiczny sens w yrażo
nych treści. C harakterystyczne jest, że nie są to pieśni specjalnie ułożone
dla dzieci, lecz powszechnie, nieraz od dawna śpiewane przez dorosłych.
Te praktyczne objaśnienia pieśni mogą być pożyteczne również dla pol
skiego czytelnika, ponieważ niektóre z nich są śpiewane także w naszym
k raju.
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Pieśń i piosenka od najdaw niejszych czasów stanow ią jeden z elem en
tów muzycznej twórczości człowieka i są najczęściej wykorzystywaną formą
muzykowania. Dawniej były one ściśle powiązane z zabawą. Piosenki po
w staw ały w sytuacjach naturalnych — przy pracy, podczas obrzędów, na za
bawach, w eselach itp. Śpiewano i wykonywano je spontanicznie, częstokroć
swobodnie, zwyczajnie, jak każdy potrafił. Bezpośrednim bodźcem do zaba
wy był tekst i melodia piosenki, one to zachęcały do śpiewania gromadnie
i solo, a przede wszystkim do „pantomimicznego” przedstaw ienia treści. Za
tem udział w zabawie przeżywany był najpełniej przez wszystkich.
Dzisiaj — zm agazynowana w archiw ach i bibliotekach bogata literatura
pieśniarska (ludowa i artystyczna) nie zawsze żyje swoim prym arnym charak
terem zabawowym. Rzadko spotykamy w drobnych wydaniach zbiorki pieśni
z opisem prostej, wesołej zabawy. Uległy one jakby zapomnieniu.
Tego tru d u — w zakresie odrodzenia znaczenia piosenki z zabawą —
podjął się znany niem iecki pedagog,, kompozytor i autor wielu zbiorków
piosenek dziecięcych, Rolf К r e n ? : e r . Zdając sobie spraw ę z roli piosenki

