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Osoby odpowiedzialne 
za wykonane działanie

mgr Teresa Bugajska – Pośpiech nauczyciel języka polskiego – koordynator

oraz  nauczyciele ZPO w Słupi 



Temat działania:

Rok 2012  rokiem Janusza Korczaka 

Obchody przebiegały pod hasłem:

„Gdy śmieje się dziecko,

śmieje się świat”

Zakres działania:

język polski, 

historia,

plastyka, 

informatyka, 

integracja ze środowiskiem szkolnym



Cele działania 

Cel główny: 

Uczczenie 70 rocznicy śmierci Janusza 

Korczaka, 100 rocznicy założenia Domu Sierot przy 

ulicy Krochmalnej w Warszawie oraz włączenie się w 

obchody  Roku Janusza Korczaka.



Cele szczegółowe:

połączenie różnorodnych działań środowiska szkolnego wokół

sylwetki Janusza Korczaka,

pogłębienie i poszerzenie wiedzy o Januszu Korczaku i jego

twórczości,

rozwijanie dziecięcej wyobraźni, aktywności twórczej, umiejętności

wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych,

rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, poprzez wspólne czytanie,

doskonalenie umiejętności zdobywania i przyswajania wiedzy,

popularyzowanie twórczości Janusza Korczaka,

rozwijanie uzdolnień recytatorskich,

uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.



Opis działania

W związku z obchodami roku 

Janusza Korczaka w Zespole Placówek 

Oświatowych w Słupi miały miejsce 

następujące działania: 



Tydzień czytania Dzieciom –
popularyzacja twórczości J. Korczaka.

W ciągu jednego tygodnia na pierwszej godzinie

lekcyjnej nauczyciele w klasach I - VI czytali uczniom

„Króla Maciusia Pierwszego”.



Konkurs plastyczny połączony 
z wystawą wyróżnionych prac. 
Uczniom naszej szkoły zaproponowaliśmy wykonanie ilustracji

do książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” dowolną techniką

plastyczną.

W odpowiedzi na nasz apel napłynęły 42 ciekawe i barwne prace. Jury

wyłoniło sześciu zwycięzców, a nagrodzone prace zostały przesłane do

kolejnego etapu konkursu.
Kolorowe i pełne fantazji prace uczestników konkursu można podziwiać

na korytarzach naszej szkoły.



Konkurs na prezentację 
multimedialną - „Życie i twórczość 

Janusza Korczaka”
Chętni uczniowie klas IV – VI przygotowali

prezentacje, które zostały ocenione przez jury, a

najciekawsze z nich zaprezentowano na apelu.

http://www.spslupia.cal24.pl/prezentacjemultimedialne.htmlNa naszej stronie zobaczysz prezentacje

http://www.spslupia.cal24.pl/rok_korczaka.html
http://www.spslupia.cal24.pl/prezentacjemultimedialne.html


Turniej Wiedzy o Januszu Korczaku.
Turniej skierowany był do uczniów klas IV - VI szkoły

podstawowej, obejmował dwa etapy ( klasowy i szkolny), miał formę

pisemnego testu (zadania zamknięte i niektóre - krótkie otwarte).

Uczniów, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów, zarówno w I i II

etapie czekała dogrywka. Laureaci turnieju uhonorowani zostali

dyplomami.

OTO FINALIŚCI



Konkurs recytatorski.  
Konkurs recytatorski  pod hasłem „Rok 2012 rokiem 

Janusza Korczaka’’ odbywał się w dwóch etapach. W etapie I 

wychowawcy klas wyłonili uczniów, którzy reprezentowali klasę 

podczas finału konkursu. Uczestnicy prezentowali fragmenty 

prozy Janusza Korczaka.

LAUREACI KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO 



Podsumowanie
Zgodnie z zaplanowanymi działaniami w ramach obchodów Roku Janusza 

Korczaka na korytarzu szkolnym została wykonana przez samorząd uczniowski 

gazetka poświęcona życiu i twórczości Janusza Korczaka. Uczniowie przez cały 

rok mogą oglądać zdjęcia i zapoznawać się z wydarzeniami z życia oraz 

twórczością pisarza i pedagoga.

Powyższe konkursy i turnieje odbywały się w klasach w przeciągu dwóch    

miesięcy.

12 kwietnia  odbył się uroczysty apel, podczas którego ogłoszono zwycięzców 

i wręczono nagrody. Na żywo odbył się konkurs recytatorski. Uczniowie mogli 

zaprezentować swoje zdolności recytatorskie przed szerszą publicznością. 

Kącik  poświęcony życiu i twórczości  Janusza Korczaka

wykonany przez Samorząd Uczniowski 



Opis uzyskanych efektów:
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród

uczniów i nauczycieli. Uczniowie z dużym zaangażowaniem

podejmowali działania. Cała uroczystość przebiegała w radosnej,

miłej atmosferze. Projekt przyczynił się do wzrostu integracji

międzyklasowej

i międzyszkolnej. Połączył edukację ze wspaniałą zabawą oraz

stworzył dobrą okazję do zaprezentowania efektów pracy i osiągnięć

uczniów na forum szkoły.



W wyniku przedsięwzięcia uczniowie:
poznali życiorys i twórczość Janusza Korczaka,

zaprezentowali swoje uzdolnienia recytatorskie oraz 

plastyczne w środowisku      szkolnym, wszystkie klasy 

uczestniczyły w poszczególnych działaniach podjętego 

przedsięwzięcia,

doskonalili się w 

posługiwaniu 

nowoczesnymi środkami 

multimedialnymi,

apel podsumowujący 

działania przyczynił się 

do tworzenia dobrego 

wizerunku szkoły.



Dziękujemy za uwagę.

http://www.spslupia.cal24.pl/rok_korczaka.html

Więcej informacji o działaniach można znaleźć 
na naszej stronie internetowej 

ZAPRASZAMY

http://www.spslupia.cal24.pl/rok_korczaka.html

