
Protokół jury V edycji programu artystyczno-edukacyjnego Świat Małego Dziecka  

pn. „Król Maciuś I w Świecie Małego Dziecka” 

 

Tegoroczny Świat Małego Dziecka wpisany został w obchody Roku Janusza Korczaka.  Idee i działania 

Starego Doktora ukierunkowane były w stronę dziecka, jako podmiotu zasługującego na pełny 

szacunek – „Nie ma dziecka, jest człowiek” – głosił Janusz Korczak. Stary Doktor dobrze wiedział, że 

dziecko szczególnie potrzebuje ochrony i spojrzenia na jego potrzeby w pełnym wymiarze. 

Podejmowane (zwłaszcza w tym roku działania) przez różne instytucje przyczyniają się do lepszego 

zrozumienia korczakowskich myśli. Jak owocne mogą być skutki pochylenia się nad potrzebami 

dziecka starali się wykazać uczestnicy programu Świat Małego Dziecka. 

Do udziału w programie (konkurs plastyczny) zgłosiły się 22 placówki województwa śląskiego. Prace 

polegały na przeprowadzeniu z dziećmi zajęć plastycznych inspirowanych literaturą  Janusza Korczaka 

lub autorów tworzących w jego nurcie, a także postacią Janusza Korczaka – pedagoga, lekarza, 

pisarza. Szerokie spojrzenie na życie i twórczość Korczaka odzwierciedliło się w propozycjach zajęć z 

małymi dziećmi.  

Na podstawie dostarczonej dokumentacji jury wyłoniło (choć nie było to łatwe) trzy placówki, 

przyznając im Nagrody Specjalne i tytuł ”Przyjaciel małego dziecka”: 

1. Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej (zapoznanie z postacią J. Korczaka. Omówienie 

zakresu działań: pedagoga, lekarza, pisarza. Kierowanie uwagi dzieci na wyrażanie uczuć i 

myśli, zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci, wskazanie na możliwości w zakresie 

szukania pomocy. Wprowadzenie elementów zabawy, choreoterapii, kierowanie wyobraźni 

na zmianę otoczenia, wyrażanie zagadnień dowolnymi środkami plastycznymi). 

2. Szkoła Podstawowa nr 11 z Punktem Przedszkolnym i Oddziałem Przedszkolnym w 

Sosnowcu (wprowadzenie aktywności językowej – opowiadania i wypowiedzi dzieci; 

aktywności poznawczej – poznanie siebie, przestrzeni przedszkola i odległych miejsc; 

aktywności ruchowej i plastycznej. Wykorzystanie rekwizytu – pacynki i prac kolegów ze 

starszych klas do zapoznania z postacią Króla Maciusia I, wprowadzenie pedagogiki zabawy, 

wchodzenie w role, tworzenie Dziecięcego Parlamentu, połączenie pracy różnych grup, 

wprowadzenie do działań postaci króla – ucznia starszych klas.    

3. Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-

Wychowawczy nr 3  w Sosnowcu (praca ze zmysłami, swobodna ekspresja – malowanie 

dłońmi, stopami, przedmiotami,  stymulowanie koncentracji, uwagi, koordynacji wzrokowo-

ruchowej. Zastosowanie różnorodnych form zabawy, metod, materiałów i pomocy 

dydaktycznych. Podnoszenie samooceny dzieci poprzez swobodną pracę twórczą). Praca z 

dziećmi od 10 miesięcy do 4 lat. 

 

Ponadto wyróżniono: 

1. Przedszkole nr 1 w Świerklanach (stosowanie różnorodnych technik, materiałów i form 

pracy, łącznie plastyki z literaturą, zapoznanie z podstawowymi prawami dziecka). 

Wprowadzenie działań plastycznych w przestrzeń  natury – sztuka land artu. 



2. Przedszkole „Filip i Maja” w Dąbrowie Górniczej (ćwiczenia z pedagogiki zabawy, 

wykorzystanie rekwizytów, strojów króla, omówienie postaci króla, jego cech osobowych, 

swobodna ekspresja twórcza i zabawa – bal przebierańców) 

3. Niepubliczny Żłobek „ELFIK” w Sosnowcu – praca na podstawie opowieści „Kajtuś 

Czarodziej” – zabawa kolorem, swobodna ekspresja twórcza, wyrażanie emocji, praca nad 

lękiem – oswajanie i „czarowanie” sytuacji stresowych. 

4. Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku (połączenie wybranych pozycji literackich J. Korczaka z 

różnorodnymi działaniami plastycznymi. Akcentowanie możliwości dziecka, jego 

kreatywności i twórczej wyobraźni). 

5. Świetlica Środowiskowa PKZ w Antoniowie (praca w III etapach. Działania plastyczne 

poprzedzone pracą z aktorem w zakresie dramy – wchodzenie w różnorodne role społeczne, 

praca z rekwizytem. Prezentacja twórczości plastycznej szerszemu odbiorcy w wybranej 

szkole podstawowej. 

6. Przedszkole Miejskie nr 54 w Sosnowcu (przypomnienie praw i obowiązków dzieci na całym 

świecie, wskazanie na skutki łamania zasad, wprowadzenie pojęcia sprawiedliwości. Działania 

twórcze z wykorzystaniem wizualizacji, relaksacji, pedagogiki zabawy, choreoterapii i działań 

plastycznych). 

 

Wszystkie placówki dołożyły starań aby zajęcia przebiegały zgodnie z założeniami regulaminowymi. 

Nagrodzone i wyróżnione instytucje wykazały jednak większy zakres działań i zaangażowanie w 

realizację programu. Według założeń regulaminowych  nagrodzone zostają wszystkie, biorące udział 

w programie placówki – ich przedstawiciele uczestniczą w imprezie finałowej oraz warsztatach 

zorganizowanych przez PKZ. 

   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Z uwagi na małą ilość i niewystarczający poziom prac w konkursie na scenariusz zajęć (2 prace)i bajkę 

terapeutyczną (3 prace) jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie w kategorii na scenariusz, który 

zdecydowanie wyróżnia się i może być pomocny w pracy z rodziną (relacje dziecko – tata – mama). 

 

W konkursie na scenariusz wyróżnienie otrzymuje: 

 Aleksandra Szumacher – pedagog społeczny, socjalny i opiekuńczy, Katowice 

 

Jury: 

Prof. UŚ Urszula Szuścik – UŚ Katowice 

Dr Anna Watoła – WSB Dąbrowa Górnicza, UŚ w Katowicach 

Dr Monika Nęcka – AP w Krakowie 

 

Koordynacja prac komisji – Sylwia Nowak 

 

 

 

 

 

 

Dąbrowa Górnicza, 08.06.2012 r. 


