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➢ Przedmiot język polski jako czynnik kulturotwórczy, 
aksjologiczny i społeczny oraz jego miejsce i rola 
terapeutyczna w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią.

➢ Lektury obowiązkowe i lektury uzupełniające 
zamieszczone w podstawie programowej umożliwiające 
realizację dodatkowego kierunku polityki oświatowej 
państwa.

Zagadnienia



➢ Interpretacja wartości, symboli i motywów literackich  
ukazanych w lekturach szkolnych terapią dla młodego 
człowieka.



Nowa rzeczywistość edukacyjna i wychowawcza szkoły 
wywołana długotrwałym kształceniem na odległość zwraca 
uwagę na konieczność podjęcia zintegrowanych działań 
profilaktycznych przez wszystkich nauczycieli.



Przedmiot język polski                                                                
- jego rola edukacyjna w kształtowaniu                          
systemu wartości młodego pokolenia

Obecna podstawa programowa traktuje język polski jako najważniejszy 
przedmiot w szkolnej edukacji, ponieważ przedmiot ten realizuje trzy 
podstawowe założenia:
1. Przedmiot język polski to czynnik kulturotwórczy, budujący
międzypokoleniowy kod wspólnoty, kształtujący poczucie tożsamości 
narodowej, kulturowej i indywidualnej, zarówno w kontekście tradycji jak                    
i współczesności. Stąd też celem szkoły, poza przekazywaniem wiedzy                  
i kształceniem umiejętności z nią związanych, jest [...] wychowanie do 
samodzielności, odpowiedzialności, [...] dzięki obcowaniu z kulturą. [...]. To 
poznawanie świata symboli i znaków prowadzi do poznawania siebie: 
“Wiedza o tym, kim jestem, [...], jaką zajmuję pozycję. Moja tożsamość 
określana jest przez więzi i identyfikację, stanowiące ramy lub horyzont, 



wewnątrz których mogę w każdym konkretnym przypadku próbować 
ustalić, co jest dobre lub wartościowe, co powinienem zrobić, co popieram, 
a czemu się sprzeciwiam. Innymi słowy, tylko wewnątrz tego horyzontu 
potrafię zająć jakiekolwiek stanowisko.”1  

W obecnej chwili, po długotrwałym nauczaniu zdalnym, świat wartości, nie 
tylko dorosłych, ale także naszych uczniów, zmierza w poszukiwaniu 
równowagi życiowej. Dlatego kultura i kulturowe zakorzenienie jest 
skutecznym sposobem na zażegnanie kryzysów spowodowanych długim 
funkcjonowaniem w wirtualnym  świecie. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej, zaistniała potrzeba budowania, bądź odnajdywania na nowo, 
rzeczywistej wspólnoty opartej na fundamentalnych wartościach. Właśnie 
zadaniem polonistów jest stwarzanie możliwości odnajdywania dróg do 
budowania takiej wspólnoty poprzez czytanie i interpretację symboli oraz  
metafor ukrytych w omawianych tekstach literackich, w tym lektur 
szkolnych.

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski, str. 24.



2. Przedmiot język polski to czynnik aksjologiczny, dzięki któremu 
oprócz uczenia faktów kładzie się duży nacisk na dostrzeganie 
wartości obecnych w literaturze oraz innych tekstach kultury. [...] 
Szkolna edukacja ma za zadanie wprowadzenie człowieka w świat 
wartości, kształtowanie w nim pragnienia i potrzeby ich odkrywania 
oraz wrażliwości na piękno, rozwijanie zdolności odróżniania dobra od 
zła jako podstawy do konstruowania własnego światopoglądu, [...] 
określenie w nim swojego miejsca poprzez zdefiniowanie własnej 
tożsamości etycznej.2

Obecna stagnacja społeczno-kulturowa niejako zobowiązuje nas, 
nauczycieli, do przypominania uczniom o wartościach, które stanowią 
swoiste antidotum na konflikty i kryzysy współczesności.
 
2. Tamże, str.24.



Ostatnie wydarzenia związane z pandemią: ograniczenia, zakazy, 
nakazy, obostrzenia, znacznie wpłynęły na dotychczasowy porządek 
świata, wywołując niepokój, skłaniając do refleksji nad przyszłością oraz 
nad własnym życiem. Człowiek instynktownie poszukuje wartości, 
wzmocnienia, na którym mógłby oprzeć swoje życie. Właśnie w trudnych 
chwilach często odwołuje się do wartości, do tego, co wydaje mu się 
dobre i bliskie, a przez to i ważne. Stara się uporządkować 
dotychczasowe przeżycia i doświadczenia, przeanalizować je, aby na ich 
tle lepiej zrozumieć wydarzenia teraźniejsze, to, co dzieje się z nim                        
i wokół niego. Dlatego warto od nowa przemyśleć, kim jesteśmy, na nowo 
odnaleźć samego siebie. 
Podstawa programowa proponuje wiele lektur, które pokazują sposób na 
odnalezienie się, bohaterowie pokazują drogi, jak wybrnąć z niechcianej, 
trudnej a nawet tragicznej sytuacji życiowej. Takie działania, a także 
wartości, które człowiek reprezentuje, sytuują go w świecie. 



3. Przedmiot język polski to czynnik społeczny w perspektywie 
zaistnienia uczniów na rynku pracy, zwłaszcza dla założeń gospodarki 
innowacyjnej. Podstawa programowa bardzo duży nacisk kładzie na 
praktyczne zastosowanie efektów pracy z lekturą i umiejętności 
interpretacji tekstu kultury, [...] tj. zdolność rozumienia różnego rodzaju 
komunikatów, interpretacja, [...] kreatywność, przewidywanie, 
wnioskowanie, ocenianie oraz [...] kształcenie umiejętności 
komunikowania się [...].3 

Nieustanna interakcja między ludźmi kształtuje wspólnotę i każdego 
człowieka. Środowiska wychowawcze, do których należą rodzina, szkoły, 
placówki edukacyjne a także kultura masowa, wpływają na kształtowanie 
się indywidualnego systemu wartości. Spotkania i rozmowy, wymiana 
doświadczeń pozwalają nam poczuć się wspólnotą i jednocześnie 
pomagają dojrzewać wewnętrznie. 
3. Tamże, str.24.



Lektury obowiązkowe i lektury uzupełniające                         
- drogowskazy właściwych wyborów

Utwory literackie, a wśród nich także lektury omawiane w szkole 
podstawowej, to doskonały materiał pozwalający młodemu człowiekowi 
poznać kulturę, rozwinąć umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, 
doskonalić myślenie, analizowanie, wnioskowanie, ocenianie siebie i innych 
oraz wszystkiego, co go otacza. Interpretacja utworów literackich 
niewątpliwie ma wpływ na formowanie indywidualnej osobowości                                
i charakteru młodego człowieka, a także internalizacji systemu wartości,                            
w tym szczególnie, dobra, prawdy i piękna.



Są książki i bohaterowie, którzy doświadczając w swoim życiu różnych 
przeżyć, odpowiadają czytelnikowi na odwieczne pytania dotyczące sensu 
życia, własnej drogi życiowej i kształtowaniu poczucia więzi z innymi. Każdy  
człowiek szuka odpowiedzi na te zasadnicze, filozoficzne pytania odnoszące 
się do ludzkiej egzystencji:
➢ o postawy wobec świata i ludzi,
➢ o istotę przyjaźni i miłości,
➢ o wartości dobra, prawdy i piękna,
➢ o warunki doświadczania szczęścia,
➢ o granice wolności,
➢ o trudy odpowiedzialności, dyscypliny i obowiązku,
➢ o potrzebę pokonywania zła,
➢ o problemy inicjacji,
➢ o sens tęsknoty za domem,
➢ o walory lub pułapki samotności,
➢ o potrzebę wzbogacania i rozwijania wyobraźni,
➢ o sens życia i śmierci.



Nasze życie składa się z symboli i metafor. Nauczyciele uważnie pochylając 
się nad lekturami i odczytując z uczniami ich przekaz, mogą wskazać 
młodemu człowiekowi drogę życia, sposoby na rozwiązanie problemów, 
zwątpienie, lęki, stres, na odnalezienie siebie. Omawiając lektury, możemy 
pomóc uczniowi rozwiązać zagadki i tajemnice naszego życia. Bohaterowie 
lektur, tak jak każdy człowiek, zadają pytania i szukają prawdy                                     
o samym sobie:
➢ Kim jestem?
➢ Dokąd podążam?
➢ Skąd pochodzę?
➢ Jaki jest cel mojego istnienia?
My, czytelnicy, nierzadko utożsamiamy się z bohaterami, przemierzamy                      
z nimi długą drogę po to, by na końcu odnaleźć siebie. 



Poszukiwanie z uczniami i odnajdywanie z nimi  odpowiedzi na powyższe 
pytania poprzez analizowanie sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie, to 
nic innego jak terapia. Lekcje języka polskiego poświęcone wnikliwej 
interpretacji lektur są skutecznym procesem terapeutycznym.



Interpretacja wartości, symboli i motywów literackich 
ukazanych w lekturach szkolnych

Wartości są to standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które określają, 
kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Zachowania moralne - 
z gruntu właściwe, które pomagają, a nie krzywdzą innych ludzi. Prawdziwe          
i uniwersalnie akceptowane wartości wyzwalają zachowania korzystne 
zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osoby, na którą są skierowane. 
Pozytywne wartości kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki 
międzyludzkie.4 

 4. Linda i Richard Eyre, Teaching Your Children Values.



Nauczanie dzieci wartości sprzyja w ukształtowaniu silnego i moralnego  
charakteru, który pozwoli im żyć godnie, szczęśliwie, stać się dobrymi 
członkami rodzin, odpowiedzialnymi obywatelami, a także przeciwstawić się 
złym wpływom ze strony rówieśników, społeczeństwa i masowej kultury. Tak 
rozumiane wartości nadają życiu sens i dzięki nim młody człowiek, jak                                                                                         
z dobrą instrukcją, może poruszać się w świecie, stawiać sobie właściwe cele 
i podejmować słuszne decyzje. 

Omawiając lekturę, zwróćmy uwagę na wartości, jakie prezentuje bohater. 
Wyjaśnijmy ich sens. Potem przeanalizujmy je pod kątem sytuacji życiowej 
bohatera, omówmy jego cechy i zachowania oraz zastanówmy się, dlaczego 
wybrał, właśnie takie, a nie inne, rozwiązanie problemu. Warto przy tym 
wykorzystać metody aktywizujące: projekty, gry, rozmowy, dramę, odgrywanie 
scenek,  mapę myśli, scenorys czy metaplan. 

         



Analizując utwory literackie, zwróćmy uwagę na występujące w nich 
motywy literackie i symbole. Możemy potraktować je jak drogowskazy, 
którymi bohaterowie kierują się w życiu, by być szczęśliwym, spełnionym 
lub ich unikają, by nie doświadczać cierpienia. Wyjaśnianie motywów                             
i symboli oraz nakłanianie uczniów do dyskusji na ich temat, to również 
forma terapii. Symbolika i motywy to wiadomości, to lekcje o życiu,                             
z których czytelnik-uczeń czerpie naukę. Nawiązuje kontakt z bohaterami                                 
i uczestniczy w ich życiu. Nierzadko utożsamia się z którymś bohaterem                                  
i przemierza z nim drogę, zadając sobie istotne pytania o otaczającym go 
świecie. By na nie odpowiedzieć, musi przemyśleć swoje położenie                               
i wyciągnąć wnioski. Wtedy  odnajdzie wyjście z kłopotliwej sytuacji. 



W literaturze motywy i symbole mają wiele intencji. Niektóre przekazują 
znaczenie inne niż wyraźnie zawarte w tekście albo pomagają czytelnikowi 
zrozumieć motywacje postaci lub przesłanie autora. Motywy i symbole to 
łatwo przyswajalne informacje wizualne, które stymulują zrozumienie                     
i zachowanie. 

Planując omawianie utworu literackiego, nauczyciel powinien polecić 
uczniom, aby podczas czytania zwracali uwagę na przedstawiane                            
w tekście wartości, motywy i symbole.  Na bieżąco wypełniali kartę pracy, 
zapisując odpowiedni cytat, numer strony i próbę wyjaśnienia koncepcji.

Poniżej prezentuję przykład karty pracy.



Mały Książę

symbol,                         
motyw literacki

cytat numer 
strony

próba wyjaśnienia 
koncepcji

podróż,
wędrówka

dom,
rodzina

przyjaźń, lojalność

samotność

miłość



odpowiedzialność

praca

mądrość

piękno

bunt

przemijanie,
śmierć



Następnie, już podczas omawiania lektury, dzielę uczniów na kilka małych 
zespołów. Polecam im, aby utworzyli część scenorysu (in. scenopisu 
obrazkowego) i wizualnie zobrazowali przydzielone symbole i motywy oraz 
wyjaśnili ich znaczenie, dołączając do rysunku adekwatny cytat. Potem 
wszystkie zespoły tworzą jeden wspólny scenorys.

Poniżej znajduje się wypełniony przykład scenorysu.



Mały Książę
Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie 
sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć 
razem w tym samym kierunku.

- Gdzie są ludzie? - zaczął znowu Mały 
Książę. 
- Czuję się trochę osamotniony w pustyni...
-Wśród ludzi jest się także samotnym - 
rzekła żmija.

Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się 
zachody słońca.

Przyjaciele są jak ciche 
anioły, które podnoszą nas, 
kiedy nasze skrzydła 
zapominają, jak latać. Decyzja oswojenia niesie                                                     

w sobie ryzyko łez.

Jeśli coś kochasz, puść to wolno. 
Kiedy do Ciebie wróci, jest Twoje. 
Jeśli nie, nigdy Twoje nie było.

- Jest to kwestia dyscypliny - 
powiedział mi później Mały Książę.                  
- Rano, po umyciu się, Trzeba robić 
bardzo dokładną toaletę planety. 
Trzeba się zmusić do regularnego 
wyrywania baobabów, i to 
natychmiast po odróżnieniu ich od 
krzewów róży, do których są                                                                    
w młodości bardzo podobne.

- Ja także dzisiaj wracam 
do siebie… - A po chwili, 
pełen smutku, ciągnął: - 
To znacznie dalej…                                                                                               
i znacznie trudniej…

Rano przed odjazdem uporządkował 
dokładnie planetę. [...] nie wierzył                                                                                                                   
w swój powrót. Wszystkie te codzienne 
prace wydały mu się tego ranka 
szczególnie miłe. Kiedy po raz ostatni 
podlał różę i już miał ją przykryć 
kloszem, poczuł, że chce mu się płakać.

Idąc prosto przed siebie, nie można 
zajść daleko.

Okazało się,że na planecie Małego Księcia, tak jak na 
wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz 
zielska.

Mały Książę, który śledził 
pojawienie się olbrzymiego pąka, 
wyczuwał, iż wykwitnie z niego 
jakieś cudowne zjawisko, lecz 
róża schowana w swoim 
zielonym domku, 
przygotowywała się powoli. 
Starannie dobierała barw. 
ubierała się wolno, 
dopasowywała płatki jeden do 
drugiego. Nie chciała rozkwitnąć 
pognieciona jak maki. Pragnęła 
zjawić się w pełnym blasku 
swojej piękności. [...]

- Jakaż pani jest piękna!

ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ

PRZYJAŹŃ ŚMIERĆ

PODRÓŻ

DOM

SAMOTNOŚĆ

PRACA

PIĘKNO

MIŁOŚĆ

MĄDROŚĆ



Wybrane cytaty
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby 
patrzeć razem w tym samym kierunku.

- Na pustyni jest się trochę samotnym.
- Równie samotnym jest się wśród ludzi.

Wiesz,  gdy  jest bardzo smutno, kocha się zachody słońca.

Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.

Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.



Wzrok miał poważny, zagubiony w dali. [...] Bał się, na pewno. Zaśmiał 
się cichutko.

Mały Książę, który śledził pojawienie się olbrzymiego pąka, wyczuwał, 
iż wykwitnie z niego jakieś cudowne zjawisko, lecz róża schowana                      
w swoim zielonym domku, przygotowywała się powoli. Starannie 
dobierała barw. ubierała się wolno, dopasowywała płatki jeden do 
drugiego. Nie chciała rozkwitnąć pognieciona jak maki. Pragnęła zjawić 
się w pełnym blasku swojej piękności. [...]
- Jakaż pani jest piękna!



Rano przed odjazdem uporządkował dokładnie planetę. [...] nie wierzył           
w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydały mu się tego ranka 
szczególnie miłe. Kiedy po raz ostatni podlał różę i już miał ją przykryć 
kloszem, poczuł, że chce mu się płakać.

[...] planeta, z której pochodził, niewiele była większa od zwykłego domu.

Okazało się,że na planecie Małego Księcia, tak jak na wszystkich 
planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz zielska.

- Ja także dzisiaj wracam do siebie… - A po chwili, pełen smutku, ciągnął: 
- To znacznie dalej… i znacznie trudniej…

Przyjaźń poznaje się po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą 
miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.



Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania 
przyjaciela.

- Lecz oczy są ślepe. Szukać należy sercem.

Gdy ktoś kocha różę, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów 
gwiazd, wystarczy mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie: 
„Na którejś z nich jest moja róża…

- Jest to kwestia dyscypliny - powiedział mi później Mały Książę.           
- Rano, po umyciu się, Trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety.

Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast 
po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo 
podobne.



Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły,                      
z geranium w oknach i gołębiami na dachu” – nie potrafią sobie wyobrazić 
tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem dom za sto tysięcy złotych”. 
Wtedy krzykną: „Jaki to piękny dom!”

Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem.

Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła 
zapominają, jak latać.

Idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko.

- Gdzie są ludzie? - zaczął znowu Mały Książę. 
- Czuję się trochę osamotniony w pustyni...
- Wśród ludzi jest się także samotnym - rzekła żmija.



- Nie – odrzekł Mały Książę. – Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”?
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić” znaczy 
„stworzyć więzy”.
- Stworzyć więzy?
- Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym 
chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję 
ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym 
do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się 
nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla 
ciebie jedyny na świecie.

Jeśli coś kochasz, puść to wolno. Kiedy do Ciebie wróci, jest Twoje. Jeśli 
nie, nigdy Twoje nie było.

- Nie zwlekaj, to tak drażni. Zdecydowałeś się odejść. Idź już!



W dalszej części zajęć przechodzę do omówienia scenorysu.                                                                           
Tak zbudowany schemat komunikatu pozwala jednocześnie obserwować, 
czytać i wyjaśniać symbole, motywy oraz metafory dostrzeżone przez 
uczniów w tekście. 



RODZINA -  Mały Książę nie miał rodziny. Mieszkał sam na planecie, 
dlatego czuł się samotny i nieszczęśliwy.
PRZYJAŹŃ - Bohater doznaje uczucia przyjaźni dopiero na ostatniej 
planecie - Ziemi, gdy spotyka lisa. Zwierzę uczy go cierpliwości                                    
w obcowaniu z drugim człowiekiem po to, by stworzyć z nim więzy - 
przyzwyczaić się do niego, poznać go, czuć się swobodnie w jego 
towarzystwie, uczynić go znajomym, a po rozstaniu tęsknić za nim. 
MIŁOŚĆ - Mały Książę kochał swoją różę. Pielęgnował ją, chronił, 
rozmawiał z nią. Róża jednakże nie była szczęśliwa i zadowolona. Chłopiec 
wyruszył w podróż, dzięki której nauczył się, jak obchodzić się z różą. 
Dowiedział się, że nie może jej traktować tak samo jak innych kwiatów. 
Wrócił jako człowiek dojrzały, znający prawdę o przyjaźni i miłości.
SAMOTNOŚĆ - Bohater sam mieszka na planecie - asteroidzie B-612. 
Czuje się bardzo samotny, dlatego jest nieszczęśliwy. Nie wie, kim jest. 
Samotność zmusza go do opuszczenia domu i róży, by poszukać prawdy                       
o sobie oraz poznać świat.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ - bohater dbał o swoją planetę. Codziennie czyścił 
wulkany i wyrywał pędy baobabów, by nie zagrażały jego asteroidzie. Gdy 
pojawiła się róża, czynnie uczestniczył w jej rozwoju. Wytrwale obserwował 
ją, zachowując ostrożność. Gdy rozkwitła, troszczył się o nią. Podlewał, 
osłaniał od przeciągów, chronił od wyimaginowanych niebezpieczeństw 
(tygrysów) i znosił psychiczne tortury, spełniając jej wszystkie zachcianki.                                   
W końcu zdezorientowany, skonsternowany i zażenowany jej zachowaniem, 
postanowił ją opuścić. Mimo, że jego decyzja o odejściu była przemyślana, 
miał wyrzuty sumienia, pozostawiając samotną różę, martwił się o nią, czuł 
się za nią odpowiedzialny, nie wiedząc jeszcze o tym.
PODRÓŻ - Mały Książę z powodu róży wyrusza pewnego dnia z planety. 
Podróż daje mu możliwość sprawdzenia siebie, a tym samym poznania 
siebie oraz uświadomienia sobie, kim jest i jaki jest.



DOM - Bohater opuszcza swój dom, pozostawiając różę, wulkany                                    
i baobaby. Decyduje się na wędrówkę, by poznać świat i odpowiedź na 
nurtujące każdego pytanie o własną tożsamość.
PRACA - Mały Książę codziennie rano starannie czyścił wulkany, by paliły 
się powoli, równo i bez wybuchów. Dzięki zdyscyplinowanej pracy ujarzmił je 
i wulkany spełniały pożyteczną funkcję - służyły do podgrzewania śniadań. 
Również codziennie rano wyrywał pędy baobabów, by nie rozrosły się i nie 
rozerwały jego planety. Według niego jest to praca bardzo nudna, ale też 
bardzo łatwa i konieczna. Nauczyła go samodyscypliny i zwalczania tego, 
co złe, walki z samym sobą, pracy nad swoim charakterem.
PIĘKNO - Na początku Mały Książę dostrzegał w róży wyłącznie piękno, 
przecudne zjawisko, które pojawiło się wraz ze wschodem słońca. 
Zachwycony był jej tajemniczością, zapachem, elegancją, zagadkowym 
pochodzeniem, milczeniem i niedopowiedzeniami. Dopiero po lekcji lisa 
stała się uosobieniem kobiecości i miłości między kobietą a mężczyzną.



MĄDROŚĆ - Pierwszą istotą, jaką bohater spotkał na Ziemi była żmija. To 
uosobienie mądrości i wiedzy, symbol wieczności, śmierci                                                                            
i zmartwychwstania. Wie, skąd chłopiec przybył, odgaduje jego pragnienia, 
odkrywa, że jest niewinny. Wskazuje mu drogę do ludzi, daje ostrzeżenie, 
umożliwia także powrót na planetę. Jest jego duchowym przewodnikiem po 
pustyni. Gdy opuścił pustynię, spotkał lisa - nauczyciela i przewodnika 
życiowej mądrości i doświadczenia, który pomógł Małemu Księciu dotrzeć do 
własnej świadomości, zrozumieć uczucie przyjaźni i miłości, uzmysłowić mu, 
że róża go oswoiła i że on jest za nią odpowiedzialny, bo też ją pokochał. 
Dzięki lisowi bohater poznał, na czym polega prawdziwe życie                            
i czym kieruje się wartościowy człowiek.
ŚMIERĆ - Dzięki wędrówce chłopiec o złotych włosach poznaje, czym jest 
śmierć. Na Ziemi spotyka żmiję, która uosabia śmierć i jest wyzwolicielką. 
Umożliwia Małemu Księciu powrót do domu, przejście do nowego, lepszego 
życia.



Interpretowanie symbolicznych znaczeń oraz metafor obecnych                     
w utworze i konfrontowanie ich z tekstem Saint-Exupery’ego a także 
dostrzeganie elementów obrazu i również ich objaśnianie, z pewnością 
skłonią naszych uczniów do refleksji nad odwiecznymi problemami -  
docierania w głąb własnej świadomości i odkrywania swojej tożsamości. 
Dostrzeganie ponadczasowych i uniwersalnych prawd o życiu i świecie, 
jakie niosą utwory literackie oraz komentowanie postaw prezentowanych 
przez fikcyjne postacie, a także poszukiwanie odpowiedników tych postaw 
w realnej rzeczywistości, uczą młodych ludzi dystansowania się wobec 
różnych, skomplikowanych sytuacji, napięć i lęków. Jak widać, 
problematyka poruszana w lekturach szkolnych znakomicie spełnia nie 
tylko rolę dydaktyczną, ale także terapeutyczną.



Lektury obowiązkowe i lektury uzupełniające - 
bogaty świat metafor i symboli

Nasze życie składa się z metafor i symboli. Nauczyciel odczytując                        
z uczniami ich znaczenie, może wskazać młodemu człowiekowi drogę życia. 
Wyjaśniając znaczenie symboli i metafor, możemy odkryć zagadki                         
i tajemnice naszego życia.
W podstawie programowej mamy wiele treści dotyczących wyboru dróg                      
i odnalezienia prawdy o samym sobie. Terapeutyczna rola literatury polega 
na tym, że bohater na drodze symboli odnajduje prawdę o świecie oraz                  
o sobie. 
★ poczucie przynależności - Mały Książę wyrusza w podróż                             

w poszukiwania przyjaciela, bo potrzebuje do kogoś przynależeć. Nie 
chce być samotny i smutny. Orfeusz szuka Eurydyki, Dedal i Ikar wracają 
do domu, do ojczyzny, myśli o ojczyźnie uskrzydla Skawińskiego.



★ przyjaźń - posiadanie kogoś zaufanego również nas uszczęśliwia. 
Wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, pragnienie bycia 
potrzebnym, dodaje nam skrzydeł. Bliskie relacje sprawiają, że bardziej 
myślimy o innych niż  o sobie: Alek, Zośka i Rudy, relacje w drużynie 
Buków, Zośka i więź z matką.

★ dom i rodzina - szczęśliwa rodzina, bezpieczny dom mają wpływ na 
nasze szczęście. Literatura opisuje wiele domów, np. dobre domy 
rodzinne Rudego i Alka, ogromne pragnienie posiadania rodziny i domu 
przez Anię z Zielonego Wzgórza, szczęśliwe rodziny i piękne domy 
Felixa i Neta oraz pusty i stary dom Niki. Staś i Nel wytrwale poszukują 
drogi do domu, a hobbit nie chce opuszczać z byle powodu swojej 
zadbanej, przyjaznej norki. 

★ pasje - człowiek szczęśliwy to ten, który zajmuje się czymś, co sprawia 
mu przyjemność. Hobby to też bardzo dobry sposób na radzenie sobie 
ze stresem. Adam Cisowski chętnie rozwiązywał wszelkie tajemnice, 
zagadki i podejmował wyzwania, bo to sprawiało mu radość.



★ podróże - droga tam i z powrotem, ciągłe wędrowanie też jest formą 
terapii. Angielski dżentelmen Philieas Fogg podejmuje wyzwanie                                   
i wyrusza w świat. Postanawia okrążyć go w ciągu 80 dni i udaje mu 
się to uczynić. Tomek Sawyer ucieka z domu, by popłynąć na wyspę, 
marzy o dalekich podróżach.

★ cisza - nic niemówienie może być terapią. Milczenie Mateusza 
skutkowało lepiej niż ciągłe mówienie Maryli. Praca w ciszy uspokaja.

★ mowa, rozmowa - to też dobry sposób na stres. Poprzez mówienie, 
zadawanie pytań znajdujemy odpowiedzi na zwątpienia. Oskar 
rozmawia z panią Różą o śmierci, przestaje się bać, zaczyna wierzyć 
w Boga.

★ wiara - bohaterowie Kamieni na szaniec wierzyli w wolną Polskę, nie 
bali się oddać za nią życia. Ebenezer Scrooge wierzył, że jeżeli 
zmieni się, uniknie śmierci i udręki po życiu doczesnym.



★ praca - wykonywanie pracy, która daje satysfakcję, również 
uszczęśliwia człowieka. Ambroży Kleks utworzył przyjazną szkołę, bo 
kochał swoich uczniów i swoją pracę.

★ ład wokół nas - bardzo ważny w naszym życiu jest także 
uporządkowany świat wokół nas. Ład zewnętrzny pozwala 
unormować nasze wnętrze. Piękny, zadbany ogród w Panu Tadeuszu 
zapewnia spokój całemu domostwu. Zadbany, ciepły dom hobbita 
zapewnia mu spokój i bezpieczeństwo.

Literatura ma wielką moc. Uczy odwagi, przeciwstawiania się tym, którzy 
nas ranią. Wskazuje drogi, którymi możemy pójść, tak jak bohaterowie 
lektur: Alek, Zośka, Rudy, Jacek Soplica, Marek Winicjusz, Staś 
Tarkowski, Ebenezer Scrooge, Skawiński.



Wartości, motywy literackie, symbole                       
ukryte w lekturach szkolnych



.

wartość,                         
motyw literacki, 

symbol
tytuł lektury

lektury obowiązkowe lektury uzupełniające

szacunek Kamienie na szaniec
Opowieść wigilijna
Pan Tadeusz
Akademia pana Kleksa

Ania z Zielonego Wzgórza
Pajączek na rowerze
Pozłacana rybka
Szatan z siódmej klasy

uczciwość Pan Tadeusz
Dziady cz. II.
Quo vadis
Świtezianka

Szatan z siódmej klasy
Ten obcy

mądrość Mały Książę
W pustyni i w puszczy
Mit o Dedalu i Ikarze

Oskar i pani Róża
Pajączek na rowerze
Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
Pozłacana rybka
Szatan z siódmej klasy



piękno Mały Książę Ania z Zielonego Wzgórza

dobro Quo vadis
Opowieści z Narnii. Lew, 
czarownica i stara szafa

Pajączek na rowerze
Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło
Pozłacana rybka

tradycja Pan Tadeusz
Żona modna

praca Latarnik
Opowieść wigilijna
Pan Tadeusz
Mały Książę
Biblia. Stary Testament

Ania z Zielonego Wzgórza
Ten obcy



samotność Mały Książę
Opowieść wigilijna
Latarnik
Dziady cz. II.
Balladyna

Oskar i pani Róża
Ten obcy

władza Opowieść wigilijna
Balladyna
Quo vadis
Syzyfowe prace
Dziady cz. II.

Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło

prawda Mały Książę
Pan Tadeusz
Quo vadis

Oskar i pani Róża
Pozłacana rybka
Ten obcy



podróż, 
wędrówka

Opowieść wigilijna
Mały Książę
Latarnik
Ziele na kraterze
Tędy i owędy
Dziady cz.II.

Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło
Ten obcy

ojczyzna Kamienie na szaniec
Syzyfowe prace
Pan Tadeusz
Latarnik
Reduta Ordona
Śmierć pułkownika
Ziele na kraterze
Tędy i owędy

Pamiętnik z powstania 
warszawskiego



dom, rodzina Kamienie na szaniec
Pan Tadeusz
Opowieść wigilijna
Mały Książę
Quo vadis
Latarnik
Syzyfowe prace
Balladyna
Zemsta
Ziele na kraterze
Tędy i owędy
Żona modna

Ania z Zielonego Wzgórza
Pajączek na rowerze
Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło
Pozłacana rybka
Szatan z siódmej klasy
Ten obcy

marzenia Latarnik
Akademia pana Kleksa
Kajko i Kokosz. Szkoła latania

Ania z Zielonego Wzgórza
Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło
Pozłacana rybka
Ten obcy



.

odwaga Opowieści z Narnii. Lew, 
czarownica i stara szafa
W pustyni i w puszczy
Chłopcy z Placu Broni
Hobbit, czyli tam i z powrotem

Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
Pozłacana rybka
Szatan z siódmej klasy
Pamiętnik z powstania 
warszawskiego
Ten obcy

samodyscyplina W pustyni i w puszczy
Chłopcy z Placu Broni
Mały Książę

przyjaźń, 
lojalność

Mikołajek i inne chłopaki
Akademia pana Kleksa
Kajko i Kokosz. Szkoła latania
Chłopcy z Placu Broni
Opowieści z Narnii. Lew, 
czarownica i stara szafa
Hobbit, czyli tam i z powrotem
Mały Książę
W pustyni i w puszczy

Ania z Zielonego Wzgórza
Pajączek na rowerze
Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
Pozłacana rybka
Szatan z siódmej klasy
Ten obcy



wiara Quo vadis
Pan Tadeusz
Kamienie na szaniec
Dziady cz.II.
Opowieść wigilijna

Oskar i pani Róża
Pamiętnik z powstania 
warszawskiego

odpowiedzialność W pustyni i w puszczy
Kamienie na szaniec
Mały Książę
Dziady cz. II.
Balladyna

Pajączek na rowerze
Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
Pozłacana rybka
Szatan z siódmej klasy
Ten obcy

przemijanie, 
śmierć

Opowieść wigilijna
Mały Książę
Latarnik
Ziele na kraterze
Reduta Ordona
Śmierć pułkownika
Treny I, V, VII, VIII

Oskar i pani Róża
Pamiętnik z powstania 
warszawskiego



wolność Kamienie na szaniec
Syzyfowe prace
Pan Tadeusz
Chłopcy z Placu Broni
Mit o Dedalu i Ikarze

Pamiętnik z powstania 
warszawskiego

miłość Mały Książę
Quo vadis
Pan Tadeusz
W pustyni i w puszczy
Latarnik
Zemsta
Treny I, V, VII, VIII
Mit o Prometeuszu
Mit o Demeter i Persefonie
Mit o Dedalu i Ikarze

Ania z Zielonego Wzgórza
Oskar i pani Róża
Pajączek na rowerze
Pozłacana rybka
Szatan z siódmej klasy
Ten obcy



bunt Kamienie na szaniec
Opowieść wigilijna
Mały Książę
Quo vadis
Latarnik
Dziady cz. II.
Syzyfowe prace
Zemsta
Reduta Ordona
Śmierć pułkownika
Świtezianka

Ania z Zielonego Wzgórza
Pajączek na rowerze
Pozłacana rybka
Ten obcy
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