
PROJEKT EDUKACYJNY

Janusz Korczak jako obrońca praw dziecka, praw człowieka w oczach
uczniów naszej szkoły.

Opracowanie :zespół nauczycieli (D. Szlachcikowska, H. Fryca, M. Narloch, B. Jażdżewska, B.
Karczyńska)

I.  Uczestnicy : klasy IV – VI

II. Termin realizacji: Święto Szkoły -6. listopada 2008 r.

III.  Założenia projektu:

1. Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością naszego patrona Janusza Korczaka,
2. Przypomnienie i utrwalenie wartości wychowawczych Starego Doktora,
3. Kształtowanie szacunku wobec tego wielkiego wychowawcy,
4. Zapoznanie uczniów z korczakowskimi prawami dziecka oraz uświadomienie, że są one aktualne do

dziś i zawarte zostały w Konwencji Praw Dziecka,
5. Uświadomienie uczniom, jak ważne  w społeczeństwie jest prawo  i jego funkcjonowanie,
6. Aktywne angażowanie  się uczniów w życie szkoły i wspólne budowanie tradycji szkolnych,
7. Integrowanie społeczności szkolnej, klasowej i małych grup uczniowskich podczas zadań i zabaw

,,korczakowskich”,
8. Rozwijanie wrażliwości i zdolności plastycznych.

IV. Metody pracy:

Praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, symulacja, praca twórcza.

V. Kryterium sukcesu:

1. Szkoła jest wspólnotą, w której wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni
2. Kierujemy się zasadami partnerstwa, które stanowi podstawę naszych działań.
3. Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób najbardziej wydajny i efektywny.
4. Planowanie i organizacja pracy szkoły jest podporządkowana zapewnieniu optymalnych możliwości

uczenia się i osiągania sukcesu.
5. Metody pracy i nauczania dobieramy do potrzeb uczniów.
6. Uczniowie są odpowiedzialni za własną naukę.
7. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami potrafią się wspólnie bawić korzystając z imprez

szkolnych.
8. Jesteśmy dumni ze szkoły, rozwijamy się i wszyscy angażujemy w kształtowanie wizerunku szkoły.
9. Szanujemy się wzajemnie.

VI. Etapy realizacji projektu:

1. Pogadanki na godzinach wychowawczych na temat zbliżającego się Święta Szkoły, przypomnienie
sylwetki patrona i wstępne przygotowanie uczniów do realizacji projektu. Podział na grupy.

2. Udział w uroczystym apelu z okazji Święta Szkoły – kultywowanie tradycji szkolnych poprzez
odśpiewanie hymnu szkoły, wystawienie sztandaru szkoły, ubranie koszulek z logo szkoły.

3. Realizacja zadań projektu:
- Zadania dla klas IV – załącznik nr 1,
- Zadania dla klas V – załącznik nr 2,
- Zadania dla klas VI – załącznik nr 3
- Korczakowski bieg patrolowy dla klas VI- załącznik nr 4.

4. Prezentacja efektów projektu:
- gazetka ścienna w klasie,
- wystawa prac plastycznych na holu.

5. Wspólna zabawa dyskotekowa, przeplatana konkursami związanymi z patronem.



VII. Materiały pomocnicze:
-duże arkusze papieru,
-paski papieru,
-magnesy lub taśma klejąca,
-katalog praw dziecka powstały na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka,
-podstawowe informacje o Konwencji o Prawach Dziecka.

VIII. Szczegółowe zadania do realizacji  (propozycje):
 załącznik nr 1
 załącznik nr 2
 załącznik nr 3
 załącznik nr 4



Załącznik nr 1

Propozycja zadań dla klas IV

Święto Szkoły to wspaniała okazja do twórczej zabawy. Tak się składa, że nasz patron,
czyli Janusz Korczak,  był gorącym obrońcą praw człowieka: ,, Nie ma dzieci – są ludzie” –
pisał i całym swoim życiem oraz twórczością udowodnił, że to nie są tylko puste słowa.

Spośród  wielu praw, o których pisał i o które walczył, jako zasadnicze wymienić należy:

 PRAWO DO SZACUNKU

 PRAWO DO NIEWIEDZY

 PRAWO DO NIEPOWODZEŃ I ŁEZ

 PRAWO DO UPADKÓW

 PRAWO DO WŁASNOŚCI

 PRAWO DO TAJEMNICY

 PRAWO DO RADOŚCI

 PRAWO DO WYPOWIADANIA SWOICH MYŚLI I UCZUĆ

 PRAWO DO DNIA DZISIEJSZEGO

Korczakowskie prawa dziecka zostały zawarte w Konwencji Praw Dziecka i są aktualne
do dziś. Przystąpmy zatem do bojowych zadań, w których wykażecie się pomysłowością,
talentem i wiedzą. Miłej zabawy!

Uczniowie pracują w grupach.

Zadanie 1
Przeczytajcie uważnie poniższe scenki. Napiszcie pod każdą z nich, które prawa dziecka
zostały w nich złamane. Zaproponujcie też, jak sobie z poszczególną sytuacją poradzić.

Scenka I
Listonosz puka do drzwi.
- Dzień dobry! Przyniosłem list dla Lucynki.
- Dziękuję bardzo.
Po południu  Lucyna wraca do domu.
- Lucynko, dostałaś list od Karoliny, tej z Gdańska. Nigdzie nie pojedziesz! To zbyt daleko, abyś sama tam
jechała.!  A co to za  sprawa z tą tajemnicą,  przecież  ja  muszę wiedzieć,  co robisz,  gdzie  jesteś,  z kim
spędzasz czas!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Scenka II
Uczniowie stoją przed sklepikiem szkolnym. Są wśród nich dzieci starsze i młodsze.
- Hej mały! Ile masz kasy?
- Mama dała mi złotówkę na pączka, bo nie mam śniadania.
- Dobra, nie umrzesz z głodu. Dawaj forsę, bo mi brakuje na fajki!
- Ale ja chcę pączka!
- Dawaj, bo dostaniesz w czapę! Tylko spróbuj się komuś poskarżyć! Będzie z tobą źle! Tak ci dam popalić,



że odlecisz!

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................................................

Scenka III

Zajęcia  w szkole.  Uczeń  mający problemy z  nauką  siedzi  w  ławce  ze  spuszczoną  głową.  Już wie,  że
sprawdzian poszedł mu źle, mimo iż tyle czasu spędził przy książkach. Bardzo zależało mu na otrzymaniu
dobrej oceny, ale znów się nie udało. Nauczyciel oddaje sprawdziany:

- Sprawdzian wypadł  świetnie! Oprócz jednej pracy!  To skandal Makowski!  Tyle czasu było na zrobienie
zadań, a ty nie dość, że nie zrobiłeś połowy, to drugą połowę zrobiłeś źle! Wszyscy się uczyli i dostali dobre
oceny,  a  ty  pewnie  całe  popołudnia  spędzałeś  w kafejce internetowej?!  Zobaczysz,  źle  skończysz!  Jak
można być takim nieukiem! Wszyscy mogą, to dlaczego ty nie?! Powinni dla ciebie stworzyć specjalną klasę
– taką dla nieuków!

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Scenkę IV stwórzcie  Wy!  Wybierzcie  jedno z praw człowieka i na przykładzie z
życia pokażcie, w jaki sposób są one łamane w życiu.

Zadanie 2
Marzeniem J. Korczaka było by na twarzy każdego dziecka gościł uśmiech. Posługując się
dowolną  techniką plastyczną (np. pastele suche, olejne, farby, wydzieranki) przedstawcie
na kartkach formatu A 2 różne sytuacje, w których dzieci są radosne.
Najciekawsze prace przekazać na wystawę plastyczną z okazji Święta Szkoły.

Zadanie 3
Wykonanie lub uzupełnienie gazetki ściennej  w swojej  klasie  o  ,,korczakowskie  prawa
dziecka”  .  Uwrażliwienie  uczniów na treść hasła: ,,Pamiętaj  –  mając prawa – mamy
obowiązek przestrzegania tych praw wobec innych.”



Załącznik nr 2

Propozycja zadań dla klas V

Święto Szkoły to wspaniała okazja do twórczej zabawy. Tak się składa, że nasz patron,
czyli Janusz Korczak,  był gorącym obrońcą praw człowieka: ,, Nie ma dzieci – są ludzie” –
pisał i całym swoim życiem oraz twórczością udowodnił, że to nie są tylko puste słowa.

Spośród  wielu praw, o których pisał i o które walczył, jako zasadnicze wymienić należy:

 PRAWO DO SZACUNKU

 PRAWO DO NIEWIEDZY

 PRAWO DO NIEPOWODZEŃ I ŁEZ

 PRAWO DO UPADKÓW

 PRAWO DO WŁASNOŚCI

 PRAWO DO TAJEMNICY

 PRAWO DO RADOŚCI

 PRAWO DO WYPOWIADANIA SWOICH MYŚLI I UCZUĆ

 PRAWO DO DNIA DZISIEJSZEGO

Korczakowskie prawa dziecka zostały zawarte w Konwencji Praw Dziecka i są aktualne
do dziś. Przystąpmy zatem do bojowych zadań, w których wykażecie się pomysłowością,
talentem i wiedzą. Miłej zabawy!

Uczniowie pracują w grupach.

Zadanie 1
Przeczytajcie uważnie poniższe scenki. Napiszcie pod każdą z nich, które prawa dziecka
zostały w nich złamane. Zaproponujcie też, jak sobie z poszczególną sytuacją poradzić.

Scenka I
Listonosz puka do drzwi.
- Dzień dobry! Przyniosłem list dla Lucynki.
- Dziękuję bardzo.
Po południu  Lucyna wraca do domu.
- Lucynko, dostałaś list od Karoliny, tej z Gdańska. Nigdzie nie pojedziesz! To zbyt daleko, abyś sama tam
jechała.!  A co to za  sprawa z tą tajemnicą,  przecież  ja  muszę wiedzieć,  co robisz,  gdzie  jesteś,  z kim
spędzasz czas!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Scenka II
Uczniowie stoją przed sklepikiem szkolnym. Są wśród nich dzieci starsze i młodsze.
- Hej mały! Ile masz kasy?
- Mama dała mi złotówkę na pączka, bo nie mam śniadania.
- Dobra, nie umrzesz z głodu. Dawaj forsę, bo mi brakuje na fajki!
- Ale ja chcę pączka!
- Dawaj, bo dostaniesz w czapę! Tylko spróbuj się komuś poskarżyć! Będzie z tobą źle! Tak ci dam popalić,



że odlecisz!

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................................................

Scenka III

Zajęcia  w szkole.  Uczeń  mający problemy z  nauką  siedzi  w  ławce  ze  spuszczoną  głową.  Już wie,  że
sprawdzian poszedł mu źle, mimo iż tyle czasu spędził przy książkach. Bardzo zależało mu na otrzymaniu
dobrej oceny, ale znów się nie udało. Nauczyciel oddaje sprawdziany:

- Sprawdzian wypadł  świetnie! Oprócz jednej pracy!  To skandal Makowski!  Tyle czasu było na zrobienie
zadań, a ty nie dość, że nie zrobiłeś połowy, to drugą połowę zrobiłeś źle! Wszyscy się uczyli i dostali dobre
oceny,  a  ty  pewnie  całe  popołudnia  spędzałeś  w kafejce internetowej?!  Zobaczysz,  źle  skończysz!  Jak
można być takim nieukiem! Wszyscy mogą, to dlaczego ty nie?! Powinni dla ciebie stworzyć specjalną klasę
– taką dla nieuków!

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Scenkę IV stwórzcie  Wy!  Wybierzcie  jedno z praw człowieka i na przykładzie z
życia pokażcie, w jaki sposób są one łamane w życiu.

Zadanie 2
Przedstawienie  roześmianej, radosnej twarzy dziecka w odpowiednio ciepłej kolorystyce,
dowolną techniką plastyczną na kartkach formatu A 2.
Najciekawsze prace przekazać na wystawę plastyczną z okazji Święta Szkoły.

Zadanie 3
Wykonanie lub uzupełnienie gazetki  ściennej  w swojej  klasie  o ,,korczakowskie  prawa
dziecka”  .  Uwrażliwienie  uczniów na treść hasła: ,,Pamiętaj  –  mając prawa – mamy
obowiązek przestrzegania tych praw wobec innych.”



Załącznik nr 3

Propozycja zadań dla klas VI

Święto Szkoły to wspaniała okazja do twórczej zabawy. Tak się składa, że nasz patron,
czyli Janusz Korczak, był gorącym obrońcą praw człowieka: ,, Nie ma dzieci – są ludzie” –
pisał i całym swoim życiem oraz twórczością udowodnił, że to nie są tylko puste słowa.
Korczakowskie prawa dziecka zostały zawarte w Konwencji Praw Dziecka i są aktualne
do dziś. Zanim je poznamy chciałabym, abyście pracując w grupach spróbowali sami
zaproponować jakie prawa powinny funkcjonować wśród dzieci. Przystąpmy zatem do
bojowych zadań, w których wykażecie się pomysłowością, talentem i wiedzą.

Jedna z grup reprezentuje klasę  w korczakowskim biegu terenowym, pozostałe pracują w
klasie.

Zadanie 1
Nauczyciel odczytuje tekst:

"Wyobraźcie sobie, że znaleźliście się wraz z innymi młodymi ludźmi na wyspie, na
której nikt wcześniej nie mieszkał i na której nie obowiązują żadne prawa i reguły.
Waszej grupie zostało wyznaczone zadanie, a mianowicie ustalenie trzech
podstawowych praw, które regulowałyby życie na wyspie. Pamiętajcie jednak, że
mieszkańcami tej wyspy są osoby, które nie ukończyły 18 lat. Przedyskutujcie ten
problem w grupie, a efekty wspólnych ustaleń przedstawcie na arkuszu papieru. Na
koniec nadajcie swojemu państwu nazwę."

Nauczyciel informuje, że rezultaty pracy, czyli nazwa państwa i trzy prawa  zostaną
przedstawione przez reprezentanta grupy na forum klasy i wspólnie omówione.

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów  zaznacza, że część stworzonych przez nich
praw została już zawarta w obowiązującym dokumencie - Konwencji o Prawach Dziecka.
Wyjaśnia  termin konwencja.
W Konwencji Praw Dziecka zawarte zostały ciągle aktualne korczakowskie prawa
dziecka.

Uczniowie z pomocą prowadzącego zajęcia porównują prawa obowiązujące w ich
państwach ( zapisane na kartkach )  z Konwencją o Prawach Dziecka i prawami Korczaka
Spośród  wielu praw, o których pisał i o które walczył Korczak, jako zasadnicze wymienić
należy:

 PRAWO DO SZACUNKU

 PRAWO DO NIEWIEDZY

 PRAWO DO NIEPOWODZEŃ I ŁEZ

 PRAWO DO UPADKÓW

 PRAWO DO WŁASNOŚCI

 PRAWO DO TAJEMNICY

 PRAWO DO RADOŚCI

 PRAWO DO WYPOWIADANIA SWOICH MYŚLI I UCZUĆ

 PRAWO DO DNIA DZISIEJSZEGO



Zadanie 2
Jeśli  jako twórcy prawa w swoich państwach uczniowie akceptują prawa dziecka, o które
walczył J. Korczak,  to wypisują je starannie na paskach papieru.

Zadanie 3
Wykonanie lub uzupełnienie gazetki  ściennej  w swojej  klasie  o ,,korczakowskie  prawa
dziecka”  .  Uwrażliwienie  uczniów na treść hasła: ,,Pamiętaj  –  mając prawa – mamy
obowiązek przestrzegania tych praw wobec innych.”


