
27.04.20 r. 

Temat: Janusz Korczak – patron naszej szkoły. 

Zapoznaj się z notatką. Przepisz do zeszytu treść punktu nr 1 i trzy cytaty z punktu nr 2. 

1. Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit, pseudonim Stary Doktor lub Pan 

Doktor – ur. 22 lipca 1878 r. lub 1879 r. w Warszawie) – patron naszej szkoły – był 

lekarzem, publicystą, działaczem społecznym i pedagogiem. Zginął wraz z dziećmi              

w sierpniu 1942 r. w Treblince. Mówił o sobie: Za syna wybrałem ideę służenia 

dziecku i jego sprawie. Nieoceniony badacz świata dzieci. Jest dziś jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych postaci XX wieku. 

Znany z powieści Król Maciuś Pierwszy. 

2. Ciekawe cytaty z utworów Janusza Korczaka: 

 Bądź sobą – szukaj własnej drogi. 

 Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. 

 …mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, 
ale czym one chcą i mogą być. 

 Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec,               
że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej 

tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania. 

 Dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale może dziecięco zastanawiać się               

nad poważnymi zagadnieniami dorosłych. 

 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. 
Jeśli nie może – pomóż. 

 W małym mieszkaniu może panować zgoda, życzliwość, wesołość, w dużym 
może być surowość, niechęć i nuda. Samotne może być dziecko i tu, i tam. 

 …serce jest głodne i smutne, i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości. 

 Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo               
do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci –                 

są ludzie. 

 Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. 

 Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. 

 W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam 

serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim. 

3. Ciekawostka: 

Korczak to film biograficzny z 1990 r. w reżyserii Andrzeja Wajdy, nakręcony                     

na podstawie scenariusza Agnieszki Holland w koprodukcji polsko – niemiecko – 

brytyjskiej. Jest to opowieść o Januszu Korczaku, polskim lekarzu żydowskiego 

pochodzenia. 

4. Zachęcam do udziału w konkursie literackim - Mój wiersz o Januszu Korczaku. 

Wiersz należy napisać samodzielnie i przysłać w formie elektronicznej do nauczyciela                        

j. polskiego do 30 kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 5 maja 2020 r. 

 

28.04.20 r. i 29.04.20 r. 

Temat: A. Mickiewicz ,,Powrót taty” – praca z balladą. 

Przepisz całą notatkę do zeszytu, wykonaj polecenia: 

1. Zapoznaj się ze znaczeniem przypisów znajdujących się pod tekstem ballady ,,Powrót 

taty” – str. 244 – 247. 

2. Wysłuchaj – A. Mickiewicz ,,Powrót taty” – https://youtu.be/95GUNOKCeDU                    

lub przeczytaj - ,,Nowe słowa na start!” (podręcznik) – str. 244 – 247.  

https://youtu.be/95GUNOKCeDU


3. Ballada – gatunek literacki, łączący w sobie cechy liryki (nastrojowość, 

emocjonalność), epiki (fabuła, narrator) i dramatu (dialogi, akcja), którego tematem są 

niezwykłe wydarzenia. 

4. Przesłanie ballady ,,Powrót taty” – dwie różne możliwości interpretacyjne:  

 modlitwa dzieci spowodowała cudowny powrót ojca i uratowała wszystkich        

od śmierci, 

 zwyczajne wzruszenie zbójcy , który przypomniał sobie własną rodzinę, 
ocaliło rodzinę od zguby. 

 

30.04.20 r. i 4.05.20 r. 

Temat: Cechy baśni na przykładzie ,,Knypsa z Czubkiem”. 

Notatka: 

1. Baśń – opowieść o fantastycznych bohaterach i zdarzeniach, które rozgrywają się                   

w bliżej nieokreślonym miejscu i czasie. Kończy się zwykle zwycięstwem dobra                  

nad złem. W baśniach pojawiają się między innymi księżniczki, rycerze, wróżki                 

oraz magiczne przedmioty.  

2. Wysłuchaj: https://youtu.be/e3QFb7i0_V8  lub przeczytaj - ,,Knyps z Czubkiem” - 

,,Nowe słowa na start! – podręcznik, str. 248 – 252. 

3. Znaczące słowa Wróżki: 

,,Czasem wróżka czar przemian w ręce ci oddaje, 

by życie ci rozbłysło urokiem i wdziękiem, 

a wówczas to, co kochasz, mądre się wydaje, 

a co kochasz serdecznie – wydaje się piękne.[…] 

4. Przesłanie baśni: Miłość pozwala inaczej patrzeć na świat. Im to uczucie jest większe, 

tym piękniejszy wydaje się być świat. Baśń mogłaby otrzymać inny tytuł: ,,Miłość 

zwycięża wszystko”. 

 Przypominam o czytaniu kolejnej lektury – patrz – Kalendarz lektur. 

 

 

https://youtu.be/e3QFb7i0_V8

