
Andrzej Pawełko 

 

Pytam, więc jestem. Jak rozmawiać z dziećmi na tematy filozoficzne? 
 

Recenzja książek z serii ,,Dzieci filozofują” 
 

Dzieci często zadają filozoficzne pytania. Dlaczego istnieje człowiek? Dlaczego ludzie 

umierają? Dlaczego życie bywa ciężkie? Dlaczego na świecie są wojny? Wobec takich pytań 

dorośli niejednokrotnie czują się bezradni, nie wiedzą, jakich udzielić odpowiedzi. Warto się 

zastanowić nad tym, czy istnieją jednoznaczne odpowiedzi? Seria pięciu książek autorstwa 

Oscara Brenifiera DZIECI FILOZOFUJĄ (Wydawnictwo Zakamarki. 2019 r.) skonstruowana 

jest w formie rozmowy dzieci i dorosłych. Wykorzystując naturalną prostotę dziecięcych 

pytań i odpowiedzi, otwiera drzwi do odwiecznych filozoficznych problemów, takich jak 

znaczenie życia, etyka, emocje, tożsamość czy świadomość. Książki z serii zachęcają do 

zastanowienia się nad ważnymi kwestiami, ale nie dają żadnych gotowych rozwiązań. Są 

dobrym początkiem do wspólnej rozmowy na ważny temat z rodzicami albo w większej 

grupie, na przykład w klasie. Każdy tom zawiera sześć ważnych pytań. Każde pytanie 

prowadzi do sześciu możliwych odpowiedzi, których mogłoby udzielić dziecko. Z kolei każda 

odpowiedź prowadzi do kilku nowych pytań, które w jakiś sposób podważają wcześniejszą 

odpowiedź. A wszystko to w odniesieniu do codziennego życia dziecka. Charakterystycznym 

dodatkiem do książek są ciekawe, humorystyczne ilustracje autorstwa Aurelien Debat, 

pozwalające spojrzeć na omawiany problem z większego dystansu oraz z większą swobodą i 

humorem. Książki Oscara Brenifiera wspierają naturalną skłonność dzieci do zadawania 

pytań o siebie, życie i świat, kształtując u nich filozoficzny sposób myślenia. 

W skład serii wchodzi pięć książek (w przygotowaniu jest tom szósty, zatytułowany ,,Relacje 

z ludźmi, co to takiego?”): 

• Dobro i zło, co to takiego? 

• Piękni i sztuka, co to takiego? 

• Uczucia, co to takiego? 

• Ja, co to takiego? 

• Życie, co to takiego? 

Poszczególne tomy zawierają następujące pytania główne: 

 
Dobro i zło, co to takiego? 

• Czy możesz kraść jedzenie? 

• Czy musisz być miły dla innych? 

• Czy zawsze powinieneś słuchać rodziców? 

• Czy powinieneś zawsze wszystko mówić? 

• Czy zawsze powinieneś robić to, na co masz ochotę? 

• Czy powinieneś pomagać innym? 

Uczucia, co to takiego? 

• Skąd wiesz, że rodzice cię kochają? 

• Czy jesteś zazdrosny o swoich braci i siostry? 



• Dlaczego kłócisz się z tymi, których kochasz? 

• Czy dobrze jest być zakochanym? 

• Czy lepiej jest być samemu, czy z przyjaciółmi? 

• Czy boisz się wypowiadać przed całą klasą? 

Życie, co to takiego? 

• Co może sprawić, że będziesz szczęśliwy? 

• Czy będziesz kiedyś mistrzem? 

• Dlaczego życie bywa ciężkie? 

• Dlaczego istnieje człowiek? 

• Dlaczego i po co żyjemy? 

• Dlaczego umieramy? 

Ja, co to takiego? 

• Czy jesteś zwierzęciem? 

• Czy cieszysz się, że rośniesz? 

• Czy jesteś taki jak inni? 

• Czy jesteś coś winien swoim rodzicom? 

• Czy lubisz przeglądać się w lustrze? 

• Czy sam decydujesz o tym, kim jesteś? 

Piękno i sztuka, co to takiego? 

• Czy wszyscy tak samo pojmujemy piękno? 

• Co jest piękne? Kto jest piękny? 

• Czy powinieneś rozumieć piękno? 

• Czy każdy z nas jest artystą? 

• Czy artysta jest wolny, kiedy tworzy? 

• Do czego służy sztuka? 

Oscar Brenifier jest doktorem filozofii i jej propagatorem, a także pedagogiem. Organizuje 

warsztaty filozoficzne dla dzieci w szkołach i centrach kultury. Seria „Dzieci Filozofują” 

stanowi kwintesencję jego działalności i jest odpowiedzią na dziecięcą potrzebę stawiania 

pytań.  

Książki Oscara Brenifiera pokazują, że nie ma lepszej zabawy niż samodzielne myślenie! 

Zachęcam do ich lektury i wykorzystania, jako pomocy w rozmowach z dziećmi. 
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