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Podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 

2016/2017
1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 
młodzieży.

2.Rozwijanie kompetencji informatycznych 
dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do 
wartości.

4.Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 
ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w 
proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy.



 Ur.22 lipca 1878r lub 1879r a zmarł 6 sierpnia 1942 roku
 Dzieła Janusza Korczaka  należą do kanonu światowej literatury 
pedagogicznej. On sam zaś - wielki pisarz i wychowawca - został 
zaliczony w poczet najwyższych autorytetów moralnych ludzkości. 

Stawia się go w rzędzie takich postaci, jak Sokrates, Mahatma Gandhi, 
św. Maksymilian Kolbe. Podstawowe założenie poglądów Janusza 
Korczaka sprowadza się do stwierdzenia, iż "dziecko jest pełnym 

człowiekiem" i ma prawo do szacunku i bycia tym, kim jest. 
Społeczeństwo dorosłych powinno zapewnić realizację wszystkich praw 

dziecka - warunków jego pełnego rozwoju.  



Myśli pedagogiczne Janusza Korczaka
Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym 

zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze 
uczuć.

 
„Stary Doktor” cenił podstawowe ludzkie wartości, 
do jakich zalicza się: sprawiedliwość, szacunek, 
godność, piękno, prawda i miłość do bliźniego. 

Z tych wartości wyrasta jego stosunek do dziecka, 
co można zauważyć w jego apelach, dotyczących 

przestrzegania praw dziecka. 



Janusz Korczak 



 Do podstawowych  praw dziecka zaliczał:
Prawo do miłości.

Prawo do bycia szanowanym.
Prawo do posiadania własnych tajemnic.

Prawo do samostanowienia o sobie.
Prawo do własności.
Prawo do rozwoju.
Prawo do zabawy.
Prawo do pracy.

Prawo do sprawiedliwości.

Prawa Korczaka stały się podłożem do stworzenia Konwencji 
o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu prawa 

międzynarodowego, chroniącego prawa dziecka, uchwalonego 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 

r.
 



Korczak marzył o czasach i ludziach, którzy

 urzeczywistnią prawo dziecka do szacunku, życia w

 pokoju i w radości. Uczył jak kochać dzieci, jak 

dostrzec pełnię małego człowieka, jego potrzeby,

 możliwości.

 Wartość jego przesłania stała się ponadczasowa.
 



Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

 CZŁOWIEK- JEGO ŻYCIE , GODNOŚĆ, RODZINA,

 AKCEPTACJA  INNYCH,  AKCEPTACJA SIEBIE



 Nauka, którą pozostawił po sobie Janusz Korczak 
podkreśla przede wszystkim podmiotowość

 i autonomię dziecka, oddala zaś lekceważenie, 
nieufność czy niechęć. 

Ten wielki pedagog wielokrotnie podkreślał 
potrzebę porozumienia i współpracy 

z dzieckiem, 
akceptowanie trudu jego rozwoju, wiedzy

 i niewiedzy, 
języka, twórczości, sukcesów i porażek.

                           



Mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania 
się nim w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy 

wyposażyć dziecko. Nauczenie dziecka wartości jest 
najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i 

nauczycieli.
Do wartości tych należą:

1.Szacunek
2.Uczciwość

3.Odpowiedzialność
4.Odwaga

5.Samodyscyplina
6.Pokojowość

7.Sprawiedliwość
8.Szczęście,optymizm,humor

9.Przyjaźń,miłość
10.Solidarność

11. Mądrość
 



SZACUNEK - okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego 
otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, 

utrwalanie form grzecznościowych, poszanowanie pracy
PRAWDA - życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem,
DOBRO - jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata 

stworzonego, to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu, 
łagodność.

GODNOŚĆ - znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki „wiem 
kim jestem",

WOLNOŚĆ - poszanowanie dla ludzkich wyborów, odpowiedzialność za swoje 
wybory, nie wolność od zasad i norm lecz wolność ku wartościom,

PATRIOTYZM - rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain 
geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), poszanowanie jej 

historii, opowiadanie się za prawdą, rozpoznawanie i poszanowanie symboli 
własnego kraju, miejscowości(godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb 

miasta), dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury.
PIĘKNO - kształtowanie wrażliwości na człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę; 

umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty  kształtowanie delikatności, 
estetyki, czystości





Mazurek Dąbrowskiego.mp3



MĄDROŚĆ
Mądrość to celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory

Dokonywaniu właściwych wyborów sprzyjają:
-refleksja
-wiedza

-doświadczenie
-wyobraźnia
- sumienie

Zabawa Zwierciadło mądrości-
znaczenie konsekwencji naszych wyborów.

Prowadzenie rozmów dotyczących konkretnych sytuacji życiowych a 
pozwalających na analizę konsekwencji podejmowanych decyzji .

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ i WSPÓŁPRACA

Odpowiedzialność to rzetelne wypełnianie swoich 
obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, 

ponoszenie konsekwencji swoich wyborów i 
zachowań.

- wyjaśnienie że ze złymi nawykami, często 
powtarzanymi trudno jest zerwać. Jednocześnie 

zwracamy uwagę że dobre nawyki poprzez powtarzanie 
stają się mocniejsze.





PIĘKNO.
To wartość, która pozwala nam się 

zachwycać i czyni nas lepszymi.
 Różne rodzaje piękna. Zabawy uczące 

zachwytu i uzasadnienia oceny.



PRZYJAŹŃ 
to równoprawny związek pomiędzy osobami, 

oparty na sympatii, życzliwości i szczerości, 
zaufaniu i gotowości do pomocy



ODWAGA

Odwaga to podejmowanie trudnych decyzji służących dobru i 
przeciwstawianie się złu, udzielanie pomocy osobom 

potrzebującym, to przyznanie się do winy. To patrzenie  ludziom 
w oczy.

 
Pytania na spacerze-

 pokonywanie nieśmiałości i wyrabianie odwagi w kontaktach z 
innymi ludźmi poprzez zadawanie prostych pytań o godzinę, 

drogę itp. Ponadto jest to ważna społeczna umiejętność – 
proszenie o pomoc

 
Witanie się i przedstawianie- pokaz prawidłowego sposobu 

witania się i przedstawiania z podkreśleniem ważności kontaktu 
wzrokowego.



SPRAWIEDLIWOŚĆ
 to forma uczciwości wymagająca rozwiniętego sumienia obiektywizmu i 

dobrej woli.
 Podejmowanie sprawiedliwych decyzji  jest wyrazem dojrzałości

Zabawa dla dzieci ołówki i kredki- 
(DZIECI przy stolikach) pokaz sprawiedliwego i niesprawiedliwego podziału.

Zabawa Podział cukierków- dzielenie cukierków między dziećmi na zasadzie, że nie 
dla wszystkich wystarczy, omówienie uczuć.

SZCZĘŚCIE to poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i 
spokoju

Optymizm jest warunkiem szczęścia.
Zabawa Kłucie w bucie - -omówienie skłonności do koncentrowania się na 

trudnościach i problemach a nie dostrzeganiu pozytywów
Humor to umiejętność śmiania się z dowcipów, filmów, 

różnych sytuacji (także z siebie).

Humor i dowcip nie powinny nikogo ranić



ŻARCIK 
 Jaś pyta nauczycielkę: 

Czy można karać dzieci za coś czego nie 
zrobiły? 

Oczywiście, że nie ,
 TO ja nie zrobiłem pracy domowej



POKOJOWOŚĆ

to unikanie przemocy, to postawa człowieka 
który zawsze poszukuje rozwiązań 

uwzględniających dobro wszystkich stron lub 
dobro ogólne..Zabawa Pojednajmy się- 

ćwiczenie aktu przeprosin z użyciem zwrotów 
grzecznościowych.



Praca nad każdą wartością to: 
omówienie jej sensu w oparciu o dobre 

przykłady , lektury , filmy, doświadczenia 
życiowe. To rozmowy o konsekwencjach w 

warunkach skupionej uwagi i dobrego kontaktu 
wzrokowego. 

Do tego potrzebny jest czas, a czas to: 
      C- cierpliwość
     Z – zachwyt,

       A- akceptacja, 
    S-  szacunek



Jak rozwijać poczucie własnej 
wartości małego dziecka.

 1. Mówić o dziecku dużo dobrych rzeczy 
2.Okazywać zainteresowanie,

3. Częściej wyrażać swoje zadowolenie, niż wytykać 
niedoskonałości. 

4.Zwracać uwagę czego się ostatnio nauczyło, chwalić 
wykonane prace .

 5.Rozmawiać o tym co w ciągu dnia się wydarzyło, jak 
się dziecko czuje.

6.Uczyć decydowania o sobie.







MINI PUS

Nauka po przez 
zabawę





PALETA



SAM_6544.MP4

Film PUSY



Zabawa z telefonem                              
         



Zabawy paluszkowe i tabliczka mnożenia 



Zabawy z miarą krawiecką i klamerką
Winda w dół i w górę – przypinanie klamerki na 5, 10, 15 ( co 5) do 25
- co 10 – przesuwanie do 100
- przeliczanie do 20 wstając na 5, 10, 15, 20
- przypinanie klamerki na polach od 1 do10 i od 10 do 1 głośne 
wypowiadanie
- wskazywanie na miarce cyfry, którą n-l zawiesił na tablicy lub 
pokazał na palcach
Można wykorzystać liczby dwucyfrowe (78)
( nauczyciela może zastąpić dziecko)
- przeliczanie z klamerką co 2, co 3 itp.



1.Zabawa dydaktyczna: Pod którym 
pudełkiem,

 2. Zabawa twórcza z kropką 
3. Zabawy z kartką



Zabawa Pan Kredek 



Cyferkowo - Literkowo













Literatura:

1.Thorsten Bohner:  „Zabawy ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów”

2.Ewa Stadtmuller:  „ABC kultury żywego słowa”
3.Jadwiga Stasica: ” Rozwijanie fantazji, zainteresowań i 

zdolności uczniów”
4. Katarzyna Bajer: „Podaj rękę”- rozwiązywanie 

konfliktów
5. „Mądre bajki”- Fundacja Dominiki Kulczyk



6.Colin Rose: Zabawy fundamentalne
 „Jak wspierać rozwój dziecka”.

-Film na DVD,
 7.Colin Rose „Wspaniałe dzieciństwo” 

8. Piosenka „Powitanka” – P21

 

”



Dziękuję za miłe spotkanie 
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