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Drodzy rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia mają na celu kształtowanie postaw patriotycznych, zapoznanie z osobą 

Janusza Korczaka oraz przekazanie ponadczasowych wartości jakie propagował. 

Ponadto obchodzimy dziś dzień optymizmu, zatem popołudniowa część zajęć będzie na ten 

temat. 

Część I 

Kochane Przedszkolaki! 

Czy wiecie kim był Janusz Korczak? Patron naszego przedszkola? 

Zacznijmy od początku…. https://www.youtube.com/watch?v=UEs8LlkILkU 

 

Człowiek o wielkim sercu   

https://www.youtube.com/watch?v=UEs8LlkILkU
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Kochał dzieci. Podczas wojny opiekował się 

dziećmi, które straciły rodziców.            

         

Pracował jako lekarz podczas II wojny światowej. 

Wyleczył wielu ludzi. 

Zapraszam do posłuchania ballady o doktorze  Januszu Korczaku 

https://www.youtube.com/watch?v=eXJ_lrtSnSs 

 

Walczył żeby dzieci miały swoje prawa. Napisał 

dla nich kodeks „Prawa dziecka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=eXJ_lrtSnSs
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Posłuchajcie piosenki i spróbujcie się jej nauczyć 

śpiewać 

https://www.youtube.com/watch?v=SJgGFpxh6kY&list=RDSJgGFpxh6kY&start_radio=1&t=0 

Autor wielu książek o dzieciach: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJgGFpxh6kY&list=RDSJgGFpxh6kY&start_radio=1&t=0
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Część II 

Janusz Korczak to niewątpliwie optymista. Czy wiecie co to znaczy? Optymista 

to człowiek, który podchodzi do życia i jego spraw w zdecydowanie pozytywny 

sposób. To osoba, na twarzy której często pojawia się uśmiech. A czy Wy 

jesteście optymistami? Jeśli tak uśmiechnijcie się szeroko i wyślijcie swoim 

Paniom zdjęcie. Optymistyczne uśmiechy stworzą naszą przedszkolną  galerię 

„Małego Optymisty” 

Zadanie 1.  

obok zdań, które opisują optymistę, narysuj uśmiechniętą 

buźkę!  

- „Kiedy wstaję rano, mam ochotę ponarzekać” 

- „Lubię poznawać nowe osoby” 

- „Lubię się uśmiechać” 

- „Jak coś mi nie wychodzi, to się obrażam i chowam w kącie” 

- „Jak się przewrócę, to wstanę i pójdę dalej” 

- „Wierzę, że ludzie są dobrzy” 

- „Jak coś mi nie smakuje, to robię dziwne miny i wybrzydzam” 

- „Jak kogoś nie lubię, to go biję” 

- „Wokół mnie jest więcej dobra niż zła” 

Zadanie 2. 

Spróbujcie wspólnie z rodzicami ułożyć hasło optymistyczne „ku pokrzepieniu 

serc” w tym trudnym czasie. Swoje pomysły prześlijcie na e-mail lub messanger 

waszej grupy. 

Życzymy wam miłego Dnia Optymisty! 
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