
Scenariusz lekcji wychowawczej o J. Korczaku 

Oprac. mgr Katarzyna Kazała - nauczycielka języka polskiego 

 

Temat lekcji: Janusz Korczak – wierny przyjaciel dzieci. 

 

Przedmiot: lekcja wychowawcza 

 

Przygotowanie: podział klasy na zespoły; uczniowie w domu przygotowują materiały do 

stworzenia plakatu. 

 

Cel: poznanie sylwetki i losów Janusz Korczaka, określenie świata wartości, którym kierował się w 

życiu. Biografia pedagoga jako przykład bohaterstwa, poświęcenia się dla innych, walki o dobro 

dziecka. Wzbudzanie empatii. 

 

Metody: praca zespołowa, ,,burza mózgów”, praca z tekstem literackim i innymi zgromadzonymi 

przez uczniów materiałami,działania plastyczne, przygotowanie pod kierunkiem nauczyciela 

prezentacji plakatowej sylwetki pedagoga. 

 

Środki dydaktyczne: Fotografia Janusza Korczaka ( może być zatrzymany kadr z filmu A. Wajdy), 

duże kartony papieru, w miarę możliwości dostęp do komputera z Internetem, pisaki, nożyce, klej, 

przygotowane przez nauczyciela dyplomy, medale- do wyboru 

 

1. Zapisanie na tablicy tematu lekcji, zaprezentowanie przez nauczyciela fotografii pedagoga 

( bądź wyświetlenie na ekranie sylwetki J.Korczaka z filmu A. Wajdy). 

Nauczyciel  prezentuje, w jakim celu zajmujemy się na lekcji tą postacią  w kontekście jej 

działalności na rzecz dzieci oraz pilskich obchodów Dnia Praw Dziecka, które to będziemy 

świętować w listopadzie. 

2. Uczniowie zasiadają w grupach i w oparciu o przygotowany materiał ( mogą wspomagać się 

komputerem) wypracowują plakat do prezentacji sylwetki Korczaka. 

3. Wybrany przez uczniów przedstawiciel zespołu prezentuje przygotowany plakat. 

4. Następuje wspólny wybór najlepszej prezentacji i wręczenie przygotowanych wyróżnień. 

 

 

5. W części podsumowującej powinny paść odpowiedzi uczniów na pytania: 

-jakie wartości cenne były dla Korczaka? 

-kim były dla niego dzieci? 

-jak je traktował? 

W odpowiedziach należy wymienić najważniejsze wartości: sprawiedliwość, godność, szacunek, 

prawda, tolerancja. 
Podkreślenie przesłania J. Korczaka: 

 

                         ,,Nie ma dzieci, są ludzie” 

 

 Uwaga: 

W podobny sposób można poprowadzić lekcję o I. Sendler. 

Wypracowane plakaty można wykorzystać do dekoracji szkoły na ogólnopolskie obchody Dnia 

Praw Dziecka. 

Jeśli uczniów zainteresuje tematyka lekcji i ich wiek będzie na to pozwalał, można zaproponować 

im na następnych zajęciach obejrzenie filmu czy o Korczaku, czy o Sendlerowej. 

 

 

                                                                                         


