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WYCHOWAWCA, KTÓRY NIE WTŁACZA, A WYZWALA, NIE CIĄGNIE, A WZNOSI, 
 NIE UGNIATA, A KSZTAŁTUJE, NIE DYKTUJE, A UCZY,  

NIE ŻĄDA, A ZAPYTUJE, PRZEŻYJE WRAZ Z DZIECKIEM  
WIELE NATCHNIONYCH CHWIL, ŁZAWYM WZROKIEM NIERAZ PATRZEĆ BĘDZIE NA 

WALKĘ ANIOŁA Z SZATANEM, GDZIE BIAŁY ANIOŁ TRYUMF ODNOSI.  

 

 

JANUSZ KORCZAK 

 

 

 

 

 

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub Pan Doktor,  

ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w Treblince. Zginął wraz  

z wychowankami – wywieziony na początku sierpnia 1942 z getta w wagonie bydlęcym. 

Dobrowolnie towarzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady  

w Treblince. Polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, działacz społeczny, żydowskiego 

pochodzenia. Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia 

dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed 

dziecięcym sądem swoich wychowawców. Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez 

dzieci. Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania 

wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. 

DZIEŁA m.in.: Koszałki Opałki; Jośki, Mośki i Srule; Józki, Jaśki i Franki; Jak kochać dziecko; 

Król Maciuś Pierwszy; Król Maciuś na bezludnej wyspie; Bankructwo małego Dżeka; 

Kajtuś Czarodziej.  

 

 



 

 

 

Janusz Korczak jako wychowawca i nauczyciel wychowawców 

 

    Działalność pedagogiczna Korczaka zbiegła się niemal w czasie z ruchem tzw. „nowego 

wychowania”, który ogarnął Europę i Amerykę w początkach XX wieku. Dzięki nowym 

zdobyczom nauk przyrodniczych i psychologicznych nastąpiły ogromne zmiany  

w poglądach na dziecko. Nowy ruch przeciwstawił się rygoryzmowi i przedmiotowemu 

traktowaniu dziecka, obalił nonsensy tradycyjnej szkoły.         

    Celem nadrzędnym stało się dziecko, jego dobro, potrzeby i indywidualne podejście do 

dziecka. Zaczęto uwzględniać samorzutne zainteresowania dziecka, spontaniczną 

aktywność, wyrabiać samodzielność, dbać o rozwój fizyczny i psychiczny młodego 

człowieka. Preferowano zdobywanie wiedzy w toku działania, doświadczania, badania  

i rozwiązywania problemów. W ruchu reformatorskim duże zasługi mieli m.in.: John 

Dewey, Ellen Key, Edouard Claparede, Maria Montessori, Owidiusz Decroly, Adolf 

Ferriere, Paweł Błoński, Stanisław Szacki, Antoni Makarenko, Celestin Freinet  

    Powstały liczne laboratoria i towarzystwa badań nad dziećmi, które angażowały 

również nauczycieli. Wzrosła ranga psychologii rozwojowej i wychowawczej jako 

podstawy działania pedagogicznego.  

    W Polsce przedstawicielem takich badań był Jan Władysław Dawid, a później Aniela 

Szycówna i Józefa Joteyko i inni. Powstały labolatoria psychologiczne we Lwowie, 

Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Dziećmi w Warszawie i Towarzystwo 

Pedagogiczne w Galicji. Ten ożywiony ruch naukowy zajmował się poznaniem dziecka  

i opierał wychowanie na empirycznych podstawach. Wszystkie te zmiany żywo 

zainteresowały młodego lekarza pediatrę Janusza Korczaka, którego nie opuszczała 

myśl o pracy z dziećmi.  



Janusz Korczak (faktycznie nazywał się Henryk Goldszmit) urodził się 22 lipca 1878 

roku w Warszawie. Jego ojciec był adwokatem, matka – Cecylia z Gołebiewskich 

zajmowała się domem. Jego dzieciństwo było smutne, spowodowała to m.in. 

nieuleczalna psychiczna choroba ojca. Uczył się w Gimnazjum Praskim, gdzie panowała 

surowa dyscyplina, a nauka odbywała się w języku rosyjskim. W 1896 roku śmierć ojca 

zmusiła Korczaka do udzielania korepetycji w celach zarobkowych. Dwa lata później 

uzyskał maturę i zaczął studiować medycynę na Carskim Uniwersytecie Warszawskim  

 i równolegle był słuchaczem Uniwersytetu Latającego, który reprezentował dużo 

wyższy poziom naukowy. Wykładali tam wybitni m.in. J. Wł. Dawid, Ignacy Chrzanowski, 

Ludwik Krzywicki. Rozpoczął również pracę społeczną jako członek Towarzystwa 

Kolonii Letnich i Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Znajdował jeszcze czas na 

pracę literacką. Już w czasie studiów podjął pracę nauczycielską, były to zajęcia na tajnej 

pensji Stefanii Sempołowskiej, korepetycje, praca w bezpłatnej czytelni dla dzieci 

biednych, a w soboty organizował dzieciom zabawy. Ta bogata działalność była 

tworzywem do jego przyszłej pracy jako lekarza, pedagoga i pisarza. 

    Wzorował się i fascynował Pestalozzim, widział w nim Korczak człowieka oddanego 

bez reszty dzieciom tym najbardziej potrzebującym, opuszczonym biednym  

i bezbronnym. Cenił wysoko poglądy i sposób życia Pestalozziego oraz jego utwór „Jak 

Gertruda uczy swoje dzieci”. Prawdopodobnie ten szwajcarski pedagog wpłynął na jego 

motywację życiową i zmianę zawodu. Korczak sądził, że dziecko jest człowiekiem, ze 

złymi i dobrymi właściwościami i z tego przekonania wyprowadził wszystkie 

konsekwencje dla własnego systemu pedagogicznego. Podobnie jak szwajcarski pedagog 

twierdził, że dzieciństwo i wiek młodzieńczy są ogromnie ważne dla rozwoju jednostki, 

a wychowanie polega na wspomaganiu naturalnego rozwoju.      

    Niezwykle ważną rolę w kształtowaniu młodego człowieka spełniał wychowawca – 

„Wychowawca – apostoł. Przyszłość narodu. Szczęście przyszłych pokoleń”.1. Zgodnie  

z przekonaniami Korczaka i Jana Władysława Dawida wychowawca – wzór, to osoba 

 o idealnej moralności. Tak pisał: „Masz być wzorem, a jakże się ustrzeżesz swoich wad, 

przywar, śmiesznostek? Spróbujesz ukryć. Na pewno ci się to uda: im staranniej 

                                                                   
1
 J.Korczak Wybór pism pedagogicznych, T. 3 Warszawa 1958 , s. 227. 



ukrywać będziesz, tym staranniej dzieci będą udawały, że nie wiedzą. I tylko 

najcichszym szeptem wyśmiewać cię będą”.2   

    Miłość do dziecka była najważniejszą ideą pedagogiki Korczaka i jego (jak twierdził) 

wychowawcy, wybitnego pedagoga i psychologa Dawida. W swoim dziele „O duszy 

nauczycielstwa” miłość dusz ludzkich uznawał za istotę nauczycielskiego powołania, za 

główną cechę osobowości nauczyciela. Janusz Korczak cechę tę  posiadał, był zatem 

pedagogiem z powołania, służył dzieciom przez trzydzieści lat swojego życia, aż do 

tragicznej śmierci w obozie zagłady. Wychowawca jego zdaniem musi poznać siebie 

 i być sobą. „Bądź sobą – szukaj własnej drogi zanim zaczniesz dzieci poznawać. Zdaj 

sobie sprawę z tego do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać 

zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, 

wychować i wykształcić przede wszystkim”.3  Wychowawca musi wiedzieć kim jest, 

czego oczekuje od dzieci, czy je kocha i traktuje jednakowo bez względu na to jakie są. 

Oddany sprawie wychowawca najlepiej, gdy nie jest obciążony rodziną, zdrowy,  

o stabilnej sytuacji finansowej i nieskazitelnej moralności. Oto jak pisał: „Przypuśćmy, że 

wychowawca nie ma własnej młodości, która wzywa o prawa, rodziny, która go skuwa, 

trosk materialnych, które go niepokoją, fizycznych niedomagań, które dolegają. Cały 

oddany świętej sprawie wychowania – musi mieć uczucie”.4 Tak pisał w liście do 

przyjaciela Zylbertala „...żyć wygodnie nie mogę. Wstydzę się, że mam co jeść widząc,  

że dzieci głodują i czuję wstręt do mego uśmiechu, gdy dookoła młode umęczone twarze. 

Wołam o godność dziecka. I słusznie, ktoś mnie zapytał: A kto dziś szanuje człowieka?”. 

    Rozumny wychowawca zdaniem Korczaka musi zdobyć wiedzę, poznać siebie,  

a potem swoich wychowanków. Dopiero poznanie dzieci i doświadczenie nauczy 

wychowawcę rozumnego działania i przewidywania, nauczy organizacji społeczeństwa 

dziecięcego, która jest wielką siłą. Wiedzę o dziecku Korczak stale zgłębiał poprzez 

studiowanie prac sławnych psychologów m.in. Williama Preyera, G. Stanley-Halla i Jana 

Władysława Dawida, pedagogów m.in. Szycówny, Radlińskiej oraz podróżując do 

Berlina, Paryża i Londynu. Tak pisał: „Siłę chcenia, ból niewiedzy, rozkosz poszukiwań 

dał mi Paryż; technikę uproszczeń, wynalazczość drobiazgów, ład szczegółów – 

wyniosłem z Berlina. Wielka synteza dziecka – oto co mi się śniło, gdy w bibliotece 
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3
 Ibidem s. 210. 

4
 Ibidem s. 227. 



paryskiej z rumieńcem wzruszenia czytałem dziwne dzieła francuskich klasyków – 

klinicystów”5. System pedagogiczny Korczaka opierał się na podstawach naukowych  

i badaniach. Dociekliwość badawczą jak sam pisał zawdzięczał medycynie. „Medycynie 

zawdzięczam technikę badania i dyscyplinę naukowego myślenia. Jako lekarz 

stwierdzam objawy(...) Jako wychowawca mam również objawy: uśmiech, śmiech, 

rumieniec, płacz, ziewnięcie, okrzyk, westchnienie (...) Dostrzegam, że moje zarządzenie 

chybia celu, rozkaz nie jest wykonany przez wiele dzieci lub jedno nie dąsam się, ale 

badam”. 6  Przekazuje wychowawcom jak trzeba być dociekliwym, skrupulatnym, 

systematycznym i cierpliwym w prowadzeniu badań, jak trzeba wnikliwie obserwować 

 i umieć wyciągać słuszne wnioski. „Niestety objaw pozornie drobny i bez znaczenia 

mówi o wielkim prawie, pozornie oderwany szczegół wiąże się u dna z ważnym 

zagadnieniem. Jako lekarz i jako wychowawca nie znam drobiazgów i czujnie śledzę to, 

co zdaje się przypadkowym i bezwartościowym”.7 Żeby obserwacje były rzetelne 

wychowawca powinien wyzbyć się przesądów i uprzedzeń. Konieczne jest skrupulatne 

dokumentowanie swoich poczynań w postaci notatek, sprawozdań, wykresów. Korczak 

poznawał dzieci i prowadził badania podczas swojej działalności w internacie, szkole, 

koloniach letnich i domu sierot. Interesowały go dzieci nędzy warszawskiej, polskie 

 i żydowskie, dzieci ulicy, dzieci wojny, wychowankowie Domu Sierot i Nowego Domu, 

dzieci z warszawskiego getta i zakładów opiekuńczych, dzieci specjalnej troski. Dla 

zdobycia jak najpełniejszej wiedzy o wychowankach poznawał ich sytuację życiową, 

pozycję społeczną, możliwości samorealizacji i pragnienia duchowe.     

    Niezwykle ważne jest zdaniem Korczaka dostrzeganie i rozumienie psychofizycznej 

odrębności dziecka, właściwości, odczuwania przez niego świata i reagowania. 

Podkreśla indywidualne podejście wychowawcy do dziecka, do jego potrzeb, pragnień, 

możliwości, zainteresowań. Każde dziecko jest inne i dla każdego trzeba zastosować 

przemyślane i odpowiednio dobrane sposoby oddziaływania. „Gniewne spojrzenie 

wychowawcy, pochwała, napominanie, żart, rada, pocałunek, bajka jako nagroda, 

zachęta słowna – to zabiegi lecznicze, które należy podawać w mniejszych lub większych 

dozach, częściej lub rzadko, zależnie od przypadku, zależnie od indywidualnych cech 

ustroju. Istnieją dewiacje skrzywienia charakteru, które cierpliwie leczyć trzeba 
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 Ibidem s. 268. 

6
 Ibidem s. 269. 

7
 Ibidem s. 272. 



ortofrenią. Istnieje wrodzona lub przejściowa anemia ducha. (...) Wszystko to można 

rozpoznać i leczyć. Zbyt pośpieszne, błędne rozpoznanie i niewłaściwe lub zbyt 

energiczne leczenie sprowadzają pogorszenie.”8 Wychowawca popełnia błędy „Te błędy 

będziesz popełniał, bo nie błądzi ten tylko, kto nic nie robi. (...) Dobrzy od złego różnią 

się tylko ilością popełnianych błędów, wyrządzonych krzywd.”9 Dobry wychowawca 

błędy popełnia raz i pamięta je, pracuje nad sobą by ich znów nie popełnić. Zły 

przypisuje je dzieciom. Korczak nie kierował się w swojej działalności jakąś jedną teorią, 

ale pod wpływem Nowego Wychowania szukał własnego sposobu pracy z dziećmi i tego 

uczył innych, by poszukiwali własnych dróg osiągania rezultatów wychowawczych. 

Wniósł wiele ciekawych rozwiązań oddziaływania na wychowanka, co stanowi 

niezwykle treściwy i przydatny materiał dla nauczycieli i jednocześnie przekonywał, że 

nie ma jednolitej recepty na wychowanie dzieci.  

    Celem wychowania powinno być uczynienie z dziecka człowieka pożytecznego  

i szczęśliwego. Aby to osiągnąć trzeba zdobyć miłość szacunek i zaufanie dziecka 

wymaga to wysiłku i wielu zabiegów wychowawczych. Należy interesować się żywo 

sprawami i problemami dziecka, traktować je poważnie, okazywać troskę, być 

taktownym, nie wymuszać zachowań i nie narzucać naszej woli. Niezwykle ważny jest 

rozwój emocjonalny dziecka. Wychowawca powinien dostrzegać i eksponować to co 

dobre w dziecku, przybliżać je do Boga, uczyć dobrych uczynków względem innych 

biedniejszych, słabszych. „Niech wie ono, że ma Boga pana i przyjaciela, niech wie, że 

Jemu dłużne ono miłość, szacunek i bojaźń, a ludziom czyny dobre; niech czynami 

przeplata modlitwy.”10  

    Korczak zawsze domagał się, aby usunąć wszystko co krzywdzi dziecko, hamuje jego 

rozwój fizyczny i psychiczny. Dlatego potrzebna była jego zdaniem przebudowa świata, 

taka by znalazło się w nim miejsce dla dzieci i ich praw ponieważ jak twierdził: „Dzieci 

nie będą dopiero, ale są już ludźmi.” Należy stworzyć dzieciom coraz to lepsze warunki 

rozwojowe i wychowawcze „Idą z wadami i zaletami; dajcie warunki, by wzrastali lepsi.” 

Był zwolennikiem harmonijnego rozwoju wszystkich wewnętrznych sił i zdolności 

dziecka dla ideałów dobra, piękna, prawdy i wolności. Zdawał sobie sprawę ze 

sprzeczności między kim jednostka chciałaby być, a tym czego się od niej oczekuje. 
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Świadczą o tym jego słowa: „Państwo żąda państwowego patriotyzmu, kościół kościelnej 

wiary, pracodawca uczciwości, a wszyscy przeciętności i pokory”. 

Zarzucał dorosłym, że nie traktują poważnie dzieci bagatelizują sprawy i potrzeby 

dziecka, nie starają się rozumieć dzieci, są zajęci sobą, swoimi problemami. Wymagają, 

nakazują, zakazują, żądają posłuszeństwa i uległości „Im mizerniejszy poziom duchowy, 

bezbarwniejsze moralne oblicze, większa troska o własny spokój i wygoda tym więcej 

nakazów i zakazów dyktowanych pozorną troską o dobro dziecka”.11 Postępując w ten 

sposób nawet, gdy kochają dziecko to wyrządzają mu przykrość. Znał doskonale 

współczesne realia życia rodzinnego z własnych obserwacji i współpracy z Anielą 

Szycówną w „Przeglądzie Pedagogicznym” oraz jej książki „Nauka w domu”. Od samego 

początku starał się przezwyciężyć dominujący stereotyp wychowania autorytarnego 

opartego na bezwzględnym posłuszeństwie dzieci wobec dorosłych i nie dostrzeganiu 

potrzeb i odczuć małych obywateli. Twierdził,  że nie trzeba mówić małemu 

człowiekowi co i jak ma robić, lepiej pomóc mu w jego działaniach. Swoją wiedzą 

 i doświadczeniem o dziecku, jego problemach rozwoju i wychowania podzielił się  

z wychowawcami i rodzicami w największej pracy swojego życia „Jak kochać dziecko”. 

Dzieło podobnej wartości co „Emil” Rousseau, „Jak Gerda uczy swoje dzieci” 

Pestalozziego, czy „Poemat pedagogiczny” Makarenki. Korczak zarzucał również 

instytucjom przeznaczonym wyłącznie dla dzieci, że nie dostrzegają ich potrzeb.  

W takim otoczeniu dziecko nie może czuć się dobrze i rozwijać się harmonijnie, gdyż 

ulegając naciskom i wpływom  zatraci wiele ze swej autentyczności, spontaniczności, 

świeżości, a są to właściwości bezcenne i znaczące w rozwoju młodego człowieka. Takie 

podejście wynikało z ogólnej atmosfery początków XX wieku nazwanej przez Ellen Key 

„Stuleciem dziecka” i koncepcji Nowego Wychowania. Dziecko i jego dobro zawsze było 

w centrum zainteresowań  wielkiego wychowawcy i pedagoga. Niezbędny jest szacunek 

dla dziecka, dla jego niewiedzy, pracy poznania, niepowodzeń i łez, dla własności 

dziecka, tajemnic. Swoją postawę wychowawczą względem dzieci opisał Korczak  

w utworze „Prawo dziecka do szacunku”.                                           

    Wychowawca powinien stworzyć odpowiednie warunki do pracy wychowawczej  

z pomocą dzieci. Wystarczy zdaniem Korczaka działać wśród dzieci i z dziećmi, a ono 
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samo odkryje potrzebę piękna i altruizmu, wdzięczności i szacunku oraz pozna 

 i przemyśli zagadnienia współżycia w grupie. Dostrzegał on siłę wychowawczą grupy, 

społeczności dziecięcej, w której jednostka przebywa. Potrafił wykorzystać tę siłę do 

indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci i młodzieży. Szukał i stosował swoje 

nowatorskie metody wychowawcze w stworzonych przez siebie zakładach, w Domu 

Sierot i Nowym Domu. Zastosował tablicę do porozumiewania się z dziećmi, skrzynkę na 

listy, gazetkę, wspólne posiedzenia z dziećmi i przede wszystkim sąd koleżeński i jego 

wychowujący kodeks. Do sądu dzieci mogły podawać nie tylko wzajemnie siebie, ale 

również personel wychowawczy. Duże znaczenie przywiązywał do samorządu 

dziecięcego, pracy i jej walorów wychowawczych wcielając w życie hasło „Praca nie 

hańbi, a podnosi jednostkę do godności człowieka”. Korczakowskie domy dziecięce 

pokazywały jaki powinien być prawdziwy zakład wychowawczy. Jego zakłady stały się 

prawdziwymi domami dla dziecka osieroconego zastępującymi dom rodzinny, 

organizującymi życie dziecka, opartymi na najnowszych zdobyczach medycyny, 

psychologii i pedagogiki, o  przemyślanym i oryginalnym systemie wychowawczym. 

Panowały tam polskie obyczaje i mowa, a zajęcia prowadzone w języku ojczystym 

krzewiły uczucia patriotyczne i wpajały najcenniejsze wartości ogólnoludzkie i wiedzę  

o życiu. Sam twórca odznaczał się nieprzeciętną osobowością ludzką i wychowawczą. 

Zawsze przyświecała mu „idea służenia dziecku i jego sprawie”.  

Korczak dzielił się swoją wiedza i doświadczeniem bezpośrednio z młodymi 

wychowawcami współpracując z nimi w domach dziecięcych, na wykładach, odczytach 

publicznych oraz poprzez twórczość publicystyczną i literacką. Swoje poglądy 

 i koncepcje wychowania publikował w czasopismach m.in. „Czytelnia dla wszystkich”  

i „Nasz Przegląd”. Napisał wiele artykułów, felietonów, relacji i esejów pedagogicznych. 

„Ilekroć, odłożywszy książkę , snuć zaczniem nić własnych myśli, tylekroć książka cel 

zamierzony osiąga...”12, mając to na względzie napisał wiele dla dzieci, rodziców 

 i wychowawców  m.in. „Koszałki opałki”, „Dziecko salonu”, „Mośki, Jaśki i Srule”, „Józki, 

Jaśki i Franki”,   „Sława”, „Momenty wychowawcze”, „Jak kochać dziecko”, „Sam na sam  

z Bogiem”, „Bankructwo małego Dżeka” „Król Maciuś Pierwszy”, „Kiedy znów będę 

mały”, „Prawo dziecka do szacunku”. W twórczości literackiej przedstawił problemy 

dziecka niezrozumianego, zgnębionego, smutnego, przeżywającego perypetie, 

                                                                   
12

 Ibidem s. 75. 



przemiany i życiowe doświadczenia oraz walczył o  dobro i prawa dziecka.  Jego 

twórczość przepajał humanizm, dominowała idea braterstwa, pokoju i miłości. Odnosił 

się do sumienia, tępił bezduszność i zakłamanie. Wstrząsał ironią i satyrą, a zjednywał 

żartem i humorem. 

    Janusz Korczak był pediatrą z wykształcenia i zawodu, stał się teoretykiem 

wychowania i wychowawcą praktykiem, pisarzem, publicystą, ofiarnym społecznikiem, 

pedagogiem i dydaktykiem nauczycielem wychowawców oraz wykładowcą Wolnej 

Wszechnicy Polskiej i Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Swoje założenia do pracy 

wychowawczej opierał na rozumieniu psychiki dzieci, miłości i szacunku do 

wychowanka.  

   Oryginalność systemu korczakowskiego polega przede wszystkim na ciepłym, 

serdecznym klimacie jaki stworzył w swoich placówkach, na podmiotowym traktowaniu 

każdego wychowanka, stworzeniu mu warunków do szczęśliwego dzieciństwa i rozwoju 

do którego ma pełne prawo. Nowością było bogactwo i atrakcyjność środków i technik 

aktywizujących wychowawczo i angażujących moralnie dzieci. 

    Korczaka  mówił „Przecież to największe szczęście żyć, pracować i walczyć, żeby lepiej 

było na świecie”. Według tej dewizy przeżył życie pomagał dzieciom, walczył o ich 

prawa i lepsze jutro, leczył chorych, pomagał potrzebującym czasem z narażeniem 

własnego życia. 

   Był człowiekiem, skromnym, życzliwym, uczciwym, wrażliwym, szlachetnym 

symbolem wierności najwyższym nakazom moralnym, powołanym i oddanym sprawom 

dziecka,  kształtującym myślenie i postawę pedagogiczna nauczycieli i wychowawców.  

Współczesny wychowawca może wiele zyskać jeśli zgłębi jego system, potrafi jego 

ideami wesprzeć swoje doświadczenia. 

Idee pedagogiczne Janusza Korczaka twórcze i nadal żywe pomagają 

współczesnym wychowawcom w kształtowaniu nowych pokoleń. Wiele placówek 

przejęło i stosuje wiele elementów jego postępowania wychowawczego.  

                                                                       Alina Małko 

nauczycielka  Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 



 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ ORAZ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

DO WYKORZYSTANIA W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU 
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Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I 

ul. Korzona 2, 03- 571 Warszawa 

 

Konspekt zajęć   

 

Prowadząca: Beata Snopek 

Data: 24.01.2012  

Grupa wiekowa: 3 -latki 

Czas trwania: 15- 20 minut 

Temat zajęcia: „PRAWO DO WŁASNOŚCI” 

Rodzaj zajęcia: zajęcie z zakresu rozwijania mowy i myślenia i zajęcie plastyczne. 

 

Cele ogólne: 

 zapoznanie z prawami dziecka 

  rozpoznawanie i nazywanie uczuć; 

Cele szczegółowe: 

 kształtowanie wrażliwości emocjonalnej; 

 kształtowanie odporności emocjonalnej. 

Przewidywane umiejętności: 

 dziecko wie, że ma prawo do własności ; 

 dziecko wie,  ma prawo do posiadania swoich skarbów (rysunków, koralików, 

zabawek); 

 dziecko wie, że w przedszkolu może  być ze swoim przyjacielem – pluszakiem. 

Metody: metoda podająca, metoda słowna, metody aktywizująca- dziecięca burza 

mózgów, metoda praktyczna. 

Formy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna. 

Środki dydaktyczne: 

pudełka po butach ( średniej wielkości dla każdego dziecka), kolorowe papiery 

samoprzylepne, korale, muszelki, różne pamiątki, kolorowe kartki, bilety, pocztówki, 

rysunki dzieci , pluszowe misie, samochody, lale – ulubione zabawki dzieci, sylweta 



nauczycielki i dziewczynki, tamburyno, wiersz „Prawa małego przedszkolaka”(autor 

nieznany). 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1.Powitanie dzieci. Zabawa integracyjna „ Ja i mój przyjaciel”. 

Dzieci siadają w kole na dywanie z ulubioną zabawką;  pluszakiem, samochodem, 

dinozaurem itd. Kolejno mówią swoje imię i przedstawiają swojego przyjaciela. Dzieci 

dobierają się w pary. Chętne dzieci wymieniają się zabawkami i razem z kolegą, 

koleżanką oraz zabawką tańczą. Na przerwę w muzyce następuje zmiana pary. 

2. Wprowadzenie  - Zapoznanie dzieci z tematem zajęcia. Rozmowa na temat 

obowiązków dzieci i ich praw, m.in. do tego by mieć swoje rzeczy. 

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

1.Przedstawienie wiersza „ Prawa małego przedszkolaka” 

Nauczycielka czyta wiersz dzieciom animując sylwetami bohaterów wiersza.  

Dziś w przedszkolu nasz pani 

wszystkim powiedziała, 

że już mamy obowiązki, 

żebym pamiętała 

o sprzątaniu swoich zabawek 

i o byciu grzeczną. 

Posłuszeństwo i szacunek 

są rzeczą konieczną. 

Ale potem nasza pani 

wszystkim powiedziała, 

że też mamy swoje prawa; 

żebym pamiętała, 

że mi wolno – tak otwarcie 

mówić co mnie boli, 

czy mi smutno, czy wesoło, 



co mnie zadowoli. 

Mogę wszystkim opowiedzieć, 

co bym chciała robić, 

w co się bawić, stać czy siedzieć, 

jakie miny stroić. 

Nikt mnie nigdy nie uderzy, 

nie będzie poniżać. 

Gdyby krzywda mnie spotkała, 

mogę pomoc wzywać. 

Mogę także w mej kieszeni 

mieć swój skarbiec wielki. 

W nim korale i bursztynki, 

kasztanki, muszelki. 

To są wszystkie moje skarby, 

to jest wszystko moje. 

Nikt mi tego nie zabierze, 

ja już się nie boję. 

Bo te skarby i zabawki, 

to jest wszystko moje. 

 

 

3.Rozmowa z dziećmi w nawiązaniu do treści wiersza. 

Nauczycielka tłumaczy dzieciom że mają prawa i obowiązki. Przypomina fragment  

o skarbach dziewczynki. 

 

4.Zabawa dydaktyczna „ Moje skarby”- dziecięca burza mózgów. 

Nauczycielka rozkłada na dywanie różne przedmioty wymienione w wierszu, oraz 

rysunki dzieci, różne kolorowe karteczki, bilety autobusowe. Dzieci opowiadają  

o swoich skarbach, różnych pamiątkach, zabawkach, które są dla nich ważne. 

Opowiadają o swoich kolekcjach jakie mają w domu.  

 

 



 

5. Praca plastyczna „ Skrzynia na skarby”. 

Każde dziecko otrzymuje pudełko oraz kolorowe papiery samoprzylepne. Nauczyciel 

pomaga w udekorowaniu pudełek. Na zakończenie tłumaczy, że są to skrzynie, do 

których można wkładać to, co dla każdego dziecka jest ważne. Nikt nie może wyrzucić 

zawartości skrzyni , ani bez pytania pożyczać z niej rzeczy. Każde dziecko ma własna 

skrzynkę i tylko ono może wyjmować i wkładać do niej skarby. 

 

ZAKOŃCZENIE- PODSUMOWANIE 

1.Oglądanie efektów pracy - omówienie prac. 

Podsumowanie zajęć. Zabawa  ruchowa „ Znajdź swoją zabawkę i przytul”. 

Dzieci w rozsypce spacerują po sali, ulubione zabawki leżą na dywanie. Na dźwięk 

tamburyna dzieci jak najszybciej odnajdują swoją zabawkę  i przytulają. 

2. Podziękowanie za wspólną zabawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I 

ul. Korzona 2, 03- 571 Warszawa 

 

KONSPEKT ZAJĘCIA 

 

Prowadząca: Marta Stupka 

Data: 25.01.2012 

Grupa wiekowa: 3 -latki 

Czas trwania: 10 minut 

Temat zajęcia: „PRZYGODA MACIUSIA – PRAWO DZIECI DO RADOŚCI I SMUTKU” 

Rodzaj zajęcia: zajęcie z zakresu rozwijania mowy i myślenia. 

 

Cele ogólne: 

 zapoznanie dzieci z przysługującymi im prawami; 

 stworzenie sytuacji do wspólnej zabawy i wyrażania radości; 

Cele szczegółowe: 

 wzbogacanie wiedzy o prawach dziecka. 

 rozwijanie inwencji twórczej dziecka. 

Przewidywane umiejętności dziecka: 

 dziecko wie, że ma swoje prawa; 

 dziecko wie, że ma prawo być smutne lub wesołe. 

Metody: metoda podająca, metody aktywizująca. 

Formy :zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Środki dydaktyczne: 

tekst opowiadania pt: „Maciuś” K. Kierner, obrazki z narysowaną buzią wyrażającą 

radość i smutek dla każdego dziecka w grupie, koce, tunel, woreczki z grochem, piłka, 

ławka, dwie plansze z narysowanymi drzewkami, które dzieci będą uzupełniać; po 

jednym wyciętym kole dla każdego dziecka, klej i flamastry. 

 

 



 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Zabawa integracyjna na dobry i miły początek dnia przy piosence „ Czy jesteś 

z nami”.  

Czy …(imię) jest dziś z nami? 

Tak, jestem razem z wami. 

O, …(imię) jest dziś z nami, 

Witany ją (go) brawami! 

 

Dzieci stoją w kręgu. Pyta osoba prowadząca, odpowiada osoba wywołana. 

Wszyscy witają ją brawami. Przesyłają buziaki. Śpiewają piosenkę kilka razy, 

wywołując inne dzieci. Na zakończenie zmiana tekstu: 

Czy wszyscy są dziś z nami? 

Tak, jesteśmy razem z wami! 

O, wszyscy są dziś z nami, 

Witamy się brawami. 

2. Rozmowa na temat prawa dziecka do radości i smutku. Nauczycielka 

wprowadzając dzieci w treść zajęcia mówi, że każde dziecko ma prawo być 

radosne, wesołe, a czasami smutne i ma prawo to wyrażać poprzez śmiech, 

okrzyki radości, przez zabawę lub przez płacz i niechęć do zabawy. 

W każdej sytuacji dziecko ma prawo zwrócić się ze swoimi emocjami do  

nauczycielki i być przez nią wysłuchane. 

 

3. Dzieci otrzymują obrazki z buzią uśmiechniętą i smutną do wyrażania emocji 

podczas słuchania opowiadania czytanego przez nauczycielkę. 



 

CZĘŚĆ GŁÓWNA: 

1. Słuchanie opowiadania pt: „ Maciuś ”.  

Nauczyciel - przeczytam wam teraz krótkie opowiadanie. Chciałabym, abyście  

w momencie, gdy będę zadawała pytania, podnosili do góry buzie wyrażające smutek 

lub radość, które waszym zdaniem przeżywają bohaterowie opowiadania.  

 

Maciuś przyszedł do przedszkola z mamą. Wszedł do klasy i już miał zostać i bawić 

się z dziećmi, ale postanowił jeszcze raz mamę pocałować i pożegnać się. Mocno 

przytulił się do mamy i zrobiło mu się smutno, że mama z nim nie zostanie. (Jak czuł 

się Maciuś?, Podnieście proszę rysunek twarzy wyrażający jego uczucia). 

Po krótkiej chwili Maciuś pożegnał się z mamą i podszedł do bawiących się kolegów, 

którzy budowali zamek z klocków. Maciuś zaczął bawić się z nimi. Razem zbudowali 

ogromną wieżę zamkową. Maciuś bardzo się cieszył, że wieża jest taka wysoka. 

Proszę pani, proszę zobaczyć jaką wielką wieżę zbudowaliśmy -krzyczał z radości na 

cały głos.(Pokażcie teraz rysunek twarzy wyrażający uczucia Maciusia, a następnie 

rysunek twarzy odpowiadający temu, jak czułby się każdy z was). Maciuś zmęczył się 

trochę zabawą i usiadł z boku. Siedział sam i myślał, że chciałby być z mamą, zaczął 

płakać. Pani nauczycielka podeszła do niego i zapytała go, dlaczego płacze? Chcę do 

mamy- powiedział Maciuś.(Podnieście rysunek twarzy wyrażający uczucie Maciusia,  

a następnie rysunek twarzy odpowiadający temu jak czułby się każdy z was). Pani 

przytuliła Maciusia i powiedziała, że mama po niego przyjdzie. Koledzy Maciusia  

bardzo chcieli się z nim bawić. Maciek wiedział już, że niedługo zobaczy się z mamą. 

Koledzy zbudowali ulice dla samochodów i można było się dobrze bawić. Maciek 

wziął samochód i jeżdżąc nim po ulicy bardzo się cieszył.  

Rozmowa na temat opowiadania kierowana pytaniami: 

Przykłady pytań: 

Z kim przyszedł do przedszkola Maciuś? 



Z kim bawił się Maciuś? 

Co dzieci zbudowały? 

Dlaczego Maciuś płakał?  

Co zrobiła pani? 

 

Jak więc widzicie, w różnych sytuacjach przeżywamy różne uczucia i każdy z was ma 

prawo być wesoły, radosny, uśmiechnięty, a czasami smutny. 

Ja, chciałabym, aby dzieci były jak najczęściej wesołe, dlatego teraz zapraszam was do 

zabawy.   

 Zabawa  ruchowa „Podróż do krainy dobrego humoru”. 

Nauczyciel mówi dzieciom, że do krainy dobrego humoru można dotrzeć pokonując tor 

przeszkód. Będzie to: przejście przez tunel, ślizganie się na kocach, skoki po kamieniach, 

turlanie piłki i przejście po ławeczce.  

 

6. Zabawa „Drzewo radości i smutku” – Dzieci otrzymują wycięte koło i flamaster. 

Nauczyciel prosi, aby dzieci narysowały, co teraz czują radość czy smutek. Dzieci po 

kolei podchodzą i przyczepiają swoje koła do odpowiedniego drzewka. 

 

ZAKOŃCZENIE- PODSUMOWANIE 

1. Podsumowanie zajęć.  

2. Zabawa ruchowo- naśladowcza „ Naśladujemy ruchy”.Dzieci  wraz  

z nauczycielem stoją w kole. Zabawę rozpoczyna nauczyciel, wykonując określony ruch, 

a pozostałe osoby go naśladują (machają ręką, przesyłają buziaki). Potem ruch wykonuje 

dziecko stojące z prawej strony nauczyciela.  

3. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę.Dzieci głośnym okrzykiem -Hurra- 

wyrażają jak bardzo podobała im się wspólna zabawa. 
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KONSPEKT ZAJĘCIA 

 

Prowadząca: Renata Bogacka 

Data: 26.01.2012 

Grupa wiekowa: 5- latki 

Czas trwania: 30 minut 

Temat zajęcia „W ŚWIECIE MUZYKI I UCZUĆ” 

Rodzaj zajęcia: zajęcie umuzykalniająco- plastyczne. 

Cele główne: 

 stworzenie sytuacji do wyrażania siebie ( prawa do bycia sobą), 

 ukazanie zabawy jako źródła radości (prawo do radości ), 

 poznanie możliwości zrelaksowania się (prawo do odpoczynku). 

Cele szczegółowe: 

 uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, 

 rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, 

 budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę, 

 tworzenie miłej atmosfery podczas wspólnej zabawy. 

Przewidywane umiejętności dzieci: 

Dziecko: 

- rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych, 

- potrafi obserwować zachowania innych i określać ich uczucia, 

- rozładowuje negatywne emocje za pomocą ruchu. 

Forma: indywidualna, zbiorowa, grupowa. 



Metody: zabawy pobudzające wyobraźnię dziecka, aktywizowanie ruchu dzieci dzięki 

muzyce oraz odczytywanie ich stanów emocjonalnych, ćwiczenia relaksacyjne  

i oddechowe. 

Pomoce dydaktyczne: płyta z przygotowanymi nagraniami, ilustracje przedstawiające 

różne stany emocjonalne, krążki, karta diagnozująca emocje dzieci po zajęciu. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Powitanie : dzieci siedzą w kole -  „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg niech trafi do 

mych rąk” – przekazanie kolejno uścisku dłoni.  

Wszyscy stoją w kole z podanymi rękoma. 

„Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci ona do moich rąk”.  

Teraz ścisnę rękę Ali, aby przesłać jej iskierkę przyjaźni. Ala zrobi to samo. Każdy kto 

otrzyma uścisk dłoni przekaże go następnej osobie, tak aby ta iskierka wróciła do mnie. 

Zaczynamy (Nauczycielka ściska dłoń Ali wypowiadając słowa: Iskierkę przyjaźni 

puszczam w krąg, niech wróci ona do moich rąk). 

2. Zabawa wstępna: Niech wstaną Ci, którzy czują to samo co ja: 

     -   jestem szczęśliwa, gdy (przytulam się do mamy), 

- jestem zadowolona, kiedy (dostanę prezent), 

- jestem smutna, gdy (pada deszcz), 

- jestem zła, kiedy (ktoś na mnie krzyczy), 

- jestem zdziwiona, gdy …, 

- boję się, kiedy… 

 

 



CZĘŚĆ GŁÓWNA 

1. Dzieci otrzymują cztery obrazki ilustrujące stany emocjonalne: zadowolenie, 

smutek, strach, gniew. Nauczycielka wraz z dziećmi omawia poszczególne 

obrazki. Następnie odtwarza dzieciom trzy fragmenty melodii o różnym 

charakterze: 

 Nastrojowa muzyka (Evestar); 

 Wesoła muzyka (Dragostea Dinte -O`zone); 

 Tajemnicza muzyka z elementami grozy (Fuel-Metalica). 

W trakcie słuchania kolejnych utworów dzieci dopasowują ilustracje do muzyki. Po    

wykonaniu zadania następuje krótkie omówienie: 

- Jaką wybrałeś minę? 

- Dlaczego akurat tą?   

2. Dzieci stają w luźnej rozsypce. Ponownie słyszą wcześniejsze fragmenty, które są  

nieco dłuższe, dzieci zaś ruchem i gestem będą odtwarzały nastrój muzyki: 

Melodia I:  jestem zmęczony, ciężko mi iść, powoli kładę się i zasypiam; 

Melodia II: jest mi bardzo wesoło, cieszę się, bo dostałem wymarzoną zabawkę; 

Melodia III: jestem bardzo groźnym potworem, jestem taki zły, że mógłbym kogoś 

ugryźć.  

3. „Mini – aerobik” (aktywizacja dzieci) przy muzyce „Feel the beat” Darude 

Przy brzmieniu skocznej melodii dzieci: 

 Rytmicznie maszerują w miejscu 

 Rozluźniają ramiona (wymachy, obroty) 

 Rozluźniają nogi (strzepywanie, wymachy) 

 Rozluźniają głowę i szyję (naśladowanie zegara) 

 Luźne ruchy ciałem (Jestem z gumy) 

4. Marsz po kole w rytm muzyki i adekwatnie do tempa. Podczas przerwy w muzyce 

dzieci zatrzymują się tworząc różne figury własnym ciałem. 



5. Dzieci otrzymują krążki. Rozbiegają się po sali. Nauczyciel wyjaśnia, iż kolejno 

usłyszą dwa fragmenty muzyki, które będą się różniły nastrojem. 

I fragment – powolny, dzieci siadają na krążkach i „usypiają” w dowolny sposób 

II fragment – tajemniczy, nastrojowy, dzieci biorą do ręki krążki (lustra)  robią do 

nich różne miny. 

6. „W krainie robotów”. Dzieci kładą krążki na podłodze i stają na nich. Kiedy 

usłyszą melodię („Adelante” Sash) – będą rytmicznie poruszały się po swoim 

królestwie. Gdy muzyka cichnie, roboty wchodzą na krążki. 

7. Dzieci odkładają krążki i dobierają się parami. Będą dla siebie lustrzanym 

odbiciem (dynamika ruchów zależy od rodzaju muzyki np. „Simairk”- Tarkan). 

 

ZAKOŃCZENIE- PODSUMOWANIE 

1.  Relaksacja przy muzyce „Sen anioła” 

Dzieci leżą na dywanie, zamykają oczy i wsłuchują się w muzykę. Nauczycielka 

wprowadza dzieci w stan rozluźnienia sugerując im miejsce w jakim się znajdują. 

2. Zakończenie (ewaluacja) 

Na koniec zajęć dzieci otrzymują od nauczycielki „Kartę z duszkami”. 

Zadaniem dzieci jest pokolorowanie jednego wybranego duszka, który odpowiada za 

emocje jakie towarzyszyły im podczas zajęć. Po wykonaniu ćwiczenia nauczycielka 

omawia wraz z dziećmi zajęcie: Którego duszka wybrałeś? Jaki jest twój duszek? Czy 

podobały Wam się zabawy przy muzyce?  

Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę. 
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KONSPEKT ZAJĘĆ 

 

Prowadząca: Małgorzata Łuniewska 

Data: 27.01. 2012  

Grupa wiekowa: 4- latki 

Czas trwania: 30 minut 

Temat zajęcia:  MAM PRAWO CZUĆ RADOŚĆ I SMUTEK – prawo dziecka do wyrażania 

emocji i ich akceptacji przez dorosłych 

Rodzaj zajęcia: zajęcia z zakresu rozwijania myślenia i mowy, zajęcia plastyczne. 

 

Cele ogólne:  

 Zapoznanie dzieci z przysługującymi im prawami. 

 Uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, właściwego reagowania  - 

kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji. 

Cele szczegółowe: 

 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. 

 Stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy - rozwijanie umiejętności współpracy  

w zespole. 

 Rozwijanie inwencji twórczej dziecka. 

Przewidywane umiejętności: 

Dziecko: 

 Rozpoznaje i nazywa uczucia smutku i radości, potrafi je powiązać  

z określonymi sytuacjami, 

 zna własne prawa,  



 czerpie radość z uczestniczenia we wspólnych zabawach, 

 wyraża swój nastrój w sposób werbalny i pozawerbalny (ruchem, 

kolorem, muzyką), 

 słucha uważnie czytanego tekstu, rozumie jego treść, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, współpracuje z dziećmi w czasie zabawy 

w grupie, 

 wyraża mimiką, gestem i ruchem uczucia, rysuje „buzie” wesołe i smutne. 

 wypowiada się na temat swojej pracy plastycznej. 

Metoda: słowna: rozmowy, objaśnienia, czytanie tekstu, praktycznego działania: zadań 

stawianych dziecku, improwizacja ruchowa. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: 

 tekst „Bajki o smutnym mieście” A. Grzesiak, 

 kartoniki z konturami twarzy wyrażające radość i smutek, dla każdego 

dziecka w grupie, 

 kartki, farby plakatowe, pędzle, gazety 

 płyty CD z podkładem muzycznym. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Wymawianie rymowanki za nauczycielem (wg J. Gorzechowskiej): 

Ekite, pekite, cukite me. 

Abek fabel domine Ra. 

Echo pecho, kostka gra. 

2. Taniec z chustami do utworu B. Lulinga „Galopka- Telegraf”- swobodne 

improwizacje ruchowe, oddające charakter muzyki. Na hasło: ”Śnieg” 



podrzucenie i złapanie chustki, na hasło „Mróz” zatrzymanie i zakrycie głowy 

(posąg lodowy). 

3. Zabawa  integracyjna – „Ramię przy ramieniu”- stworzenie atmosfery poczucia 

bezpieczeństwa i akceptacji każdego członka grupy. 

Dzieci stoją  w kole blisko siebie, ilustrując ruchem treść wyliczanki : 

Stoimy ramię przy ramieniu 

Możemy być wielcy w oka mgnieniu 

Możemy być całkiem mali 

Lecz nigdy nie będziemy sami! 

Dzieci witają się z sąsiadem po prawej i lewej stronie przez podanie ręki. 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

1. Dzieci siadają w kręgu, a nauczycielka czyta bajkę ilustrowaną serią obrazków: 

Bajka o smutnym mieście 

Za wielką rzeką, bardzo daleko, było małe miasteczko. Ktoś, kto patrzył na nie 

z daleka, nie zauważyłby nic dziwnego. Ale jeżeli podeszlibyśmy całkiem blisko 

zauważylibyśmy, że jest inne od wszystkich miejsc, które wcześniej widzieliśmy. 

Dlaczego? Były w nim przecież domy, ulice, szkoły, przedszkola. Mieszkali ludzie. Co 

więc było dziwnego? Chcecie wiedzieć?  

W tym mieście nikt się nigdy nie uśmiechał. Mieszkali w nim sami smutni ludzie - smutni 

panowie, smutne panie, smutne mamy i babcie, smutni tatusiowie  

i dziadkowie, i oczywiście smutne dzieci. Nawet nie wiedzieli jak to jest nie być 

smutnym, bawić się i śmiać. Za to często z ich oczu płynęły łzy. Tak było zawsze 

 i właściwie nikogo to nie dziwiło.  

Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Do miasta zawędrował szczęśliwy chłopiec. Gdy 

szedł uśmiechnięty ulicami miasta i pozdrawiał ludzi, których mijał, wszyscy przez 

chwilę czuli się inaczej. Wszystkim przez chwilę robiło się ciepło koło serca. Chłopca 

dziwiło, że nikt się nie uśmiechał, ale ponieważ sam był bardzo szczęśliwy nie 



przeszkadzało mu to. Postanowił w tym mieście zamieszkać. I tak zrobił. Szczęśliwy 

chłopiec zamieszkał w smutnym mieście i niestety gdy mijały dni z jego twarzy zaczął 

znikać uśmiech. Pewnie wiecie, że bardzo trudno jest być szczęśliwym, gdy wszyscy 

wokół są smutni. I coraz częściej z oczu chłopca płynęły łzy. Początkowo chłopiec nie  

zauważył tej zmiany, ale pewnego dnia obudził się tak nieszcześliwy. że nawet nie 

chciało mu sie wstać z łóżka. 

I wtedy przypomniał sobie, że jeszcze niedawno było inaczej, cały czas chciało mu się 

śpiewać i tańczyć ze szczęścia.  

- Tak nie może być! - powiedział głośno.  

- Ja chcę być szczęśliwy i chcę uszczęśliwiać innych ludzi jak dawniej ..  

Szybko wstał z łóżka i wyszedł z domu. I wtedy zauważył po raz pierwszy jeszcze jedną 

dziwną rzecz. Nigdy, mieszkając w tym mieście, nie widział słońca, a całe niebo było 

pokryte szarymi chmurami niby zasłoną.  

- Hej, dziewczynko! - zawołał do dziewczynki przechodzącej obok.  

- Kiedy ostatnio świeciło tutaj słońce?  

- Jakie słońce? - zapytała smutno smutna dziewczynka.  

- Aha - pomyślał, - to dlatego wszyscy są tacy smutni, że nigdy nie widzieli słońca.  

- Muszę to zmienić - powiedział głośno.  

Pomyślał chwilę (a muszę wam powiedzieć, że był to bardzo sprytny chłopiec), 

przyniósł wszystkie potrzebne materiały i narzędzia i zaczął budować drabinę. Ludzie 

przchodzący obok zaczęli się przyglądać. Ich smutne spojrzenia dodawały chłopcu sił. 

Drabina była coraz dłuższa i dłuższa. Gdy była już tak długa, że sięgała od jednego końca 

miasta do drugiego, chłopiec oparł ją o najwyższy w mieście dom, schował do kieszeni 

ostry nożyk i zaczął się ostrożnie wspinać. Wchodził coraz wyżej i wyżej,  

a smutni ludzie przyglądali się. Gdy był już tak wysoko, że z dołu wydawał się tylko małą 

plamką sięgnął szarej zasłony z chmur. Wyciągnął z kieszeni nożyk i wyciął  

w chmurach dziurę tak dużą, jak tylko było to możliwe. I wtedy po raz pierwszy przez 

dziurę w chmurze zaczęło świecić słońce. Światło słoneczne powoli zaczęło rozchodzić  



się po ulicach, domach, zaglądało w każdy nawet najdalszy kąt. I coś się zaczęło 

zmieniać. Kolory stały się jaśniejsze, żywsze, weselsze. Ludzie poczuli na swoich 

twarzach ciepło promieni słonecznych. Wesołe promyki zaczęły ich łaskotać po nosach, 

ustach, policzkach. To było przyjemne. Rozglądali się podziwiając nowe kolory i powoli 

zaczęli się uśmiechać. Uśmiechali się coraz szerzej i cieplej najpierw sami do siebie, 

potem odwracali się do stojących obok i uśmiechali się do nich.  

I to był pierwszy dzień nowego życia w tym mieście. Od tego dnia wszyscy się do siebie 

uśmiechali i byli szczęśliwi. Zdarzały się oczywiście dni gdy ktoś był smutny, ale wtedy 

wychodził na dwór, patrzył na słońce, na uśmiechających się ludzi i też zaczynał się 

uśmiechać.  

3. Rozmowa inspirowana treścią utworu: 

- Co było dziwnego w mieście, o którym mówiłam? 

- Jak zachowywali się ludzie, którzy w nim mieszkali? 

- Co zdarzyło się pewnego dnia? 

- Co się stało kiedy szczęśliwy chłopiec zamieszkał w smutnym mieście? 

- Co postanowił zrobić chłopiec? 

- Jak zmienili się ludzie w smutnym mieście, kiedy zaczęło świecić słońce? 

4. Zabawa ruchowa „Kraina smutku – Kraina Radości”  

Sala podzielona jest na połowę, dzieci maszerują przy muzyce. Kiedy słyszą muzykę 

smutną, zatrzymują się w „krainie smutku” i mimiką, gestem wyrażają smutek,  

a kiedy słyszą muzykę wesołą zatrzymują się w „krainie radości” i pokazują radość, 

uśmiechają się, podskakują. 

5. Nauczycielka rozdaje dzieciom kontury twarzy – każde dziecko otrzymuje twarz 

uśmiechniętą i twarz smutną: 

- Z jakimi nastrojami kojarzą się wam te miny? 

- Kiedy czujemy smutek? 

- Po czym poznajemy, że ktoś jest wesoły? 



 

6. Zabawa „Jak się czujesz? „ Nauczycielka opisuje różne sytuacje, jakie mogą zdarzyć się 

w przedszkolu, a dzieci pokazują odpowiednie kontury twarzy: 

- Jesteś dzisiaj chory; 

- Idziesz na plac zabaw; 

- Boli cię głowa; 

- Idziesz do kina; 

- Pokłóciłeś się z kolegą; 

- Dostałeś ulubioną zabawkę...itp. 

     7. Wypowiedzi dzieci na temat:  

- „Co mi pomaga gdy jestem smutny”. Próby inscenizowania przez chętne dzieci. 

-„ Jak wyrażam swoją radość?” 

8. Rozmowa na temat przeżywania uczuć, prawa do bycia radosnym, wesołym  

a czasami smutnym. 

Nauczycielka mówi, że każde dziecko w różnych sytuacjach przeżywa uczucia  

 i ma prawo być radosne, wesołe a czasami smutne i ma prawo wyrażać to poprzez 

śmiech, okrzyki radości, zabawę lub płacz, wyciszenie i niechęć do zabawy. W każdej 

sytuacji dziecko ma prawo zwrócić się do dorosłego – nauczycielki i być wysłuchane, 

należy rozumieć emocje dziecka. Wszystkie prawa dzieci są zapisane w ważnym 

dokumencie – Konwencji o Prawach Dziecka. Dorośli muszą tych praw przestrzegać.  

9. Praca plastyczna- zainspirowanie dzieci do wykonania prac plastycznych 

wierszem  M. Jąder „Namalować siebie”. 

Nauczycielka zachęca dzieci do namalowania siebie w takim nastroju i kolorze,  

w jakim mają ochotę. Inspiruje je fragmentem wiersza M. Jąder „Jak namalować 

siebie?” 

Jak namalować siebie, 

w jakim kolorze, aby było ładnie? 



Może w żółtym, jak stado kaczeńców? 

Jak słoneczniki pod płotem? 

Jak małe kurczątka złote? 

Jak słońce żółte i rumiane 

albo jak żółte tulipany? 

 

A może czarno, jak strój górnika? 

Jak noc, która w ciągu dnia znika? 

Jak smocza jama czarna, ponura? 

Jak w czarnym lochu czarna dziura? 

 

ZAKOŃCZENIE- PODSUMOWANIE 

1. Zabawa plastyczna „Mój nastrój”. Malowanie farbami plakatowymi przy 

stolikach. Wypowiadanie się dzieci na temat swoich prac. 

2. Ocena wykonanych prac .Nauczycielka wykłada na dywan buzie uśmiechnięte 

 i smutne. Dzieci wybierają „buzie” dla siebie i przyklejają sobie do ubrania 

(uśmiechnięte lub smutne) wyrażające ich nastrój. 

3. Nauczycielka chwali za udział wszystkie dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I 

ul. Korzona 2, 03- 571 Warszawa 

 

 

KONSPEKT ZAJĘCIA 

 

Prowadząca: Joanna Kacperska- rehabilitantka 

Data: 23.01.2012  

Grupa wiekowa: 5- latki 

Czas trwania: 30 minut 

Temat zajęcia:  „MY SWOJE PRAWA ZNAMY I SPORT KOCHAMY” 

Rodzaj zajęcia: zajęcia fizyczne- zestaw zabaw ruchowych. 

 

Zadania dydaktyczne: 

· Podrzuty, chwyty, praca nad równowagą, elongacja kręgosłupa. 

· Wykorzystanie woreczków i szarf do ćwiczeń gimnastycznych. 

 Przewidywane  

W zakresie działań wychowawczych: 

· Dziecko wie jak bezpiecznie ćwiczyć z woreczkiem. 

· Współpracuje z kolegą. 

W zakresie psychomotoryki: 

·  Dziecko wyczuwa przestrzeń. 

·  Rozwija koordynację ruchową. 

Metody: praktycznego działania. 

Formy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: woreczki, szarfy. 



PRZEBIEG ZAJĘĆ 

CZEŚĆ WSTĘPNA 

Czynności organizacyjne: 

integracja grupy, podanie tematu zajęć. Powitanie, zbiórka przez siad skrzyżny  

w półkolu, sprawdzenie gotowości do zajęć. 

Czynności ożywiające: 

1. Leżenie tyłem jazda na rowerze( z łańcuchem) szarfą zaciśniętą pod palcami stóp. 

2. Bieg w różnych kierunkach, ramiona rozłożone w bok – naśladowanie lotu 

motyla. Na sygnał nauczyciela zajęcie miejsca w najbliżej leżącej szarfie . 

Każde dziecko otrzymuje szarfę, wkłada jeden koniec  pod palce prawej stopy, drugi pod 

palce lewej stopy. Wykonanie  w obecności rymowanki” jedzie rowerek na spacerek”. 

3. Zabawa bieżna: zabawa „Ogonki” 

Należy zdobyć jak najwięcej ogonków i starać się jednocześnie nie utracić swojego. 

Dzieci z otrzymanej szarfy, układają  koło w dowolnie wybranym miejscu. 

Zwrócenie uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy. 

Każde dziecko wkłada sobie szarfę z tyłu za spodenki jak ogonek. Zabawa trwa do 

momentu usłyszenia sygnału. Powtarza się ją 3-4 razy. 

Nauczyciel wyraźnie ustala zasady: 

-nie wyrywamy szarf z rąk, 

-nie trzymamy swojej szarfy w ręce. 

4. Ustawienie w rzędzie, zamiana szarf na woreczki. 

 

 

     



CZĘŚĆ GŁÓWNA 

1. Ćwiczenia elongacyjne- marsz po sali z woreczkiem na głowie. Kto najdłużej 

utrzyma woreczek na głowie. Dzieci maszerują w kole jedno za drugim, nie 

przytrzymując woreczka  rękami. 

2. Zabawa „Winda”- dzieci zajmują pozycję w siadzie skrzyżnym, następnie kładą 

się na plecach. Kładą woreczek na grzbiecie stopy, unoszą nogę zgiętą w kolanie 

jak najwyżej i powoli opuszczają – winda jedzie w górę i zjeżdża w dół.  

3. Zmiana nogi ćwiczącej. Zwrócenie szczególnej uwagi na poprawną postawę ciała: 

plecy proste, ręce na biodrach, barki opuszczone, głowa trzymana prosto. 

4. Marsz z woreczkiem na głowie, wznos ramion w górę i wspięcie na palce- wdech. 

Opuszczenie ramion w dół i przejście do marszu wydech.  Zwracamy uwagę na 

prawidłowe wykonanie faz oddechu. 

5. Zabawa „Traf w trójkącik”. Dziecko trafia woreczkiem trzymanym pod palcami 

stopy  pomiędzy rozstawione nogi współćwiczącego.  Ustawienie w parach 

naprzeciw siebie. Jedno dziecko wykonuje dwa rzuty, następnie dwa rzuty 

kolega. 

6. Rzut woreczkiem do pudełka stojącego na podłodze. Ustawienie w dwóch 

rzędach, każde dziecko trzyma woreczek. Po oddaniu wszystkich rzutów 

przeliczenie celnych rzutów, i zebranie woreczków. 

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA: 

1. Ćwiczenia elongacji kręgosłupa: w staniu woreczek na głowie, powolny marsz 

we wspięciu na palcach. Zatrzymanie na sygnał, przysiad z woreczkiem na 

głowie i zmiana kierunku ruchu w przeciwną stronę.  

Każde dziecko ćwiczy we własnym kierunku. 

Zwrócenie uwagi na poprawne wykonanie przysiadu –na całych stopach. 

2. Ćwiczenia oddechowe: Wzniesienie ramion w górę z jednoczesnym wdechem 

i utrzymaniem woreczka na głowie i wydech podczas opuszczania ramion. 

3. Włożenie  woreczków do pudełka. 

4. Zbiórka, pożegnanie. 
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Konspekt zajęć 

 

Prowadząca: Marzanna  Mateusiak  

Data: 15.02.2012r.  

Grupa wiekowa:  5-latki 

Czas trwania:  30 min. 

Temat zajęć:  „W KRÓLESTWIE KRÓLA  MACIUSIA” – MAMY PRAWO DO  

WYRAŻANIA UCZUĆ” 

Rodzaj zajęcia: zajęcia rozwijające mowę i myślenie. 

 

Cel główny:   Zapoznanie dzieci z ich prawami: prawem do wyrażania uczuć. 

Cele szczegółowe:  

 - budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę; 

- promowanie prawa do wyrażania uczuć: radości i smutku; 

- próby nazywania uczuć i emocji u siebie i innych; 

- uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków; 

- utrwalanie umiejętności rozróżniania strony lewej i prawej oraz położenia 

obiektów; 

 -w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów. 

Przewidywane umiejętności dzieci - dziecko potrafi: 

- okazywać radość i smutek w zabawach i kontaktach z rówieśnikami; 

- nazywać  uczucia i emocje u siebie i innych; 



- wymienić własne prawa i obowiązki; 

- rozróżniać stronę lewą i prawą oraz położenie obiektów w stosunku do własnej osoby,  

a także w odniesieniu do innych obiektów; 

Metody:  słowna, oglądowa, wprawki dramowe, burza mózgów. 

Formy: indywidualna,  zespołowa,  zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: logo placówki, szarfy, korona, płaszcz królewski, berło dla króla, 

„dworskie” nakrycia głowy dla dzieci, nagrania CD „Kaczuchy”, „Makarena” oraz  muzyki 

wesołej i smutnej, nagranie CD – „Menuet” (Kwintet smyczkowy Es-dur, op. 13 nr 5 

Boccherini fragm.), fanfary, piktogram z prawami dziecka, symbole min przedstawiające 

różne nastroje, pozycja książkowa - Janusz Korczak „Król Maciuś Pierwszy”. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

CZEŚĆ WSTĘPNA – powitanie, integracja grupy, podanie tematu zajęć. 

1. Zabawa integracyjna „Ramię przy ramieniu”- dzieci stoją w kole blisko siebie, 

ilustrując ruchem treść  wyliczanki: 

Stoimy ramię przy ramieniu 

możemy być wielcy w oka mgnieniu 

możemy być całkiem mali 

Lecz nigdy nie będziemy sami. 

Dzieci witają się wzajemnie przez podanie ręki.  

 

 CZĘŚĆ GŁÓWNA 

1.Rozmowa na temat patrona i utrwalenie adresu przedszkola. Pokaz logo 

przedszkola. Dzieci porównują duży znak z małymi na swoich koszulkach. 

Przypomnienie informacji na temat Janusza Korczaka. 

2.Określanie cech charakteru Maciusia I na podstawie fragmentów z książki. 

Nauczycielka czyta krótkie fragmenty książki pt. „Król Maciuś Pierwszy”, a dzieci 

próbują określić pożądane cechy króla. 



3.Wybór króla Maciusia I:  

a. demokratyczne wybory, przeliczanie i porównywanie liczebności głosów, 

dzieci ustawiają się za swoim faworytem; 

b. wręczenie korony królowi: król siada na specjalnie przygotowanym tronie, 

wkłada koronę i bierze do ręki berło; uzasadnienie wyboru przez dzieci – 

wypowiedzi dzieci. 

4.Określanie i nazywanie emocji towarzyszących wyborom. Nauczycielka pyta 

wybranego przez dzieci króla oraz osobę, która nie została ukoronowana: Jak się 

czujesz? Dlaczego?  

5.Dopasowanie emocji do graficznych oznaczeń. 

6.Prośby króla do dzieci – Maciuś I wyjmuje ze szkatułki obrazki i prosi dzieci, by 

wykonały jego polecenia: poruszały się jak zwierzę na obrazku: zajączki, żaby, 

koniki, węże, itp. Następnie dzieci ustawiają się: po prawej i lewej stronie króla, 

przed nim, za nim.  

7.Taniec z szarfami do muzyki wesołej i smutnej – wyzwalanie ekspresji 

ruchowej. 

8.Burza mózgów – Nauczycielka tak kieruje wypowiedziami dzieci, by uzyskać 

różne odpowiedzi na pytania: „Kiedy jesteście weseli?” Jestem wesoła gdy…. 

Układanie w parach ze wstążeczek orderu uśmiechu. 

9.Burza mózgów –jak wyżej: „Kiedy jesteś smutny?”, „Kiedy jest smutna mama?” 

Układanie w trójkach z użyciem szarf – symbolu smutku i przypomnienie 

dzieciom o ich obowiązkach i sprawianiu radości innym. 

10.Dzieci wyrażają miną i gestem różne uczucia: radość, złość, smutek do 

przytoczonych przez nauczycielkę sytuacji. (Kolega mówi, do ciebie, że nie chce 

się z tobą bawić – co czujesz? Koleżanka pożycza ci flamastry – co czujesz? Kolega 

zepsuł twoją zabawkę – co czujesz? Jak czuje się twoja mama, gdy masz bałagan  

w swoim pokoju? Co zrobisz, żeby była wesoła? 

11.Umieszczenie na tablicy praw dziecka - piktogramu - „Prawo do wyrażania 

uczuć”. 

12.Wkładanie „dworskich” nakryć głowy. 

13.Przedstawianie się królowi – dzieci w parach prezentują kartonik ze swoim 

imieniem wybierając go spośród wielu innych, kłaniają się i przechodzą dalej. 



14.Bal u króla. Król prosi wszystkie dzieci na bal. Dzieci przechodzą przed królem 

przy muzyce „Menueta”. Bawią się przy znanych melodiach: „Kaczuchy”, 

„Makarena”.  

 

ZAKOŃCZENIE– PODSUMOWANIE 

1.Zaproszenie na  słodki poczęstunek: owoce, ciastka.  

2.Podziękowanie dzieciom za wspólną, królewską zabawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I 
ul. Korzona 2, 03- 571 Warszawa 

 
 

Prowadząca: Małgorzata Wielądek 

Data: Tydzień Szczególnego Czytania Dzieciom 

Grupa wiekowa: 5- latki 

Temat: „W ŚWIECIE BAJEK KORCZAKA” 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA: 

1. Zapoznanie z postacią Króla Maciusia I. Zapoznanie z postacią Janusza Korczaka 

jako autora książki.  

2. Czytanie fragmentów książki „Król Maciuś I”. 

3. Oglądanie animowanego  filmu „Król Maciuś I”. 

Działania plastyczne (przykłady): 

1. Portret Janusza Korczaka.  

2. Portret Króla Maciusia I.  

3. Kolorowanie obrazków z królem Maciusiem I. 

4. Wystawa prac dzieci na holu przedszkola. 

5. Wystawa- „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”. 

6. Wycinanie i ozdabianie koron. 

Zabawy: 

1. Król Maciuś I” – inscenizacja utworu. (PRAWO DO RADOŚCI)                 

Dziecko w sposób pantomimiczny przedstawia treść opowiadania nauczycielki. 

2. „Król Maciuś I zaprasza do zabawy” – zabawa ruchowa.   

Wybrane dziecko – Król Maciuś – zaprasza przedszkolaków do zabawy ruchowej. Dzieci 

w określony sposób poruszają się po sali , np. jak zające, jak węże, jak ptaki itp.  



3. Zabawa „Wyrażanie uczuć”. (PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ 

 I MYŚLI) 

Dzieci – na podstawie ilustracji wypowiadają się na temat charakterystycznych cech 

różnych stanów emocjonalnych, np. radosna twarz – to buzia na której usta skierowane 

są do góry, a oczy są duże i radosne. 

4. „Kostka” – uczymy Króla Maciusia liczyć i rozpoznawać cyfry. (PRAWO DO  

NAUKI POPRZEZ ZABAWĘ) 

Dzieci tańczą w dowolny sposób przy muzyce. W przerwie utworu muzycznego np. 

zgodnie z pokazaną na kostce cyfrą – dotykają podłogi tyloma częściami swojego ciała. 

5. Zabawa pt.„Pokaż co robią ministrowie Króla Maciusia”. 

Dzieci otrzymują po jednym obrazku i przedstawiają swoim ciałem, ruchem to  co 

przedstawia obrazek. Przedszkolacy rozpoznają i nazywają wykonywane przez 

ministrów Króla Maciusia czynności. 

6. Zabawy twórcze „Rozweselamy Króla Maciusia” – wykonanie obrazków. (PRAWO 

DO ODKRYWANIA, TWORZENIA) 

„Tworzyć, a nie odtwarzać”. Dzieci otrzymują kartki z zaznaczonymi kropkami. Łącząc 

kropki, tworzą obrazek. –  rysują to, co podpowiada im wyobraźnia ; kolorują i nazywają 

powstałą pracę.  
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