
1. Zapoznaj się z prawami

dziecka według Jausza

Korczaka.

2. Wykonaj tarczęVwedług wzoru

na stronie szkoły.

3. Wyślij zdjęcie na adres:

a.nowicka@sosw-wejherowo.pl

TARCZA, KTÓRA

MNIE CHRONI

P R A W A  D Z I E C K A  

W E D Ł U G  J A N U S Z A  K O R C Z A K A



Szanować dziecko to znaczy

szanować jego uczucia. Dzieci

trzeba nie tylko kochać, ale też
dobrze traktować, a to oznacza

indywidualne podejście do

każdego wychowanka.

Społeczeństwo powinno

nieustannie starać się, aby

każde dziecko miało prawo do

poszanowania godności własnej.

PRAWO DO

SZACUNKU



Dla małego człowieka nie

wszystko jest proste i jasne jak

nam dorosłym się wydaje. 

 Otaczająca rzeczywistość jest

dla niego nieznana i w dużym

stopniu niezrozumiała. Zadaniem

dorosłego jest wspomaganie

dziecka w procesie pojmowania

świata. 

PRAWO DO

NIEWIEDZY



Nie wolno oskarżać ani ganić
dziecka w obliczu

niepowodzenia. Należy

towarzyszyć mu w zdobywaniu

życiowego doświadczenia.

Zamiast karania współczesna

psychologia proponuje – „pokaż
dziecku jak można naprawić

zło”.

PRAWO DO

NIEPOWODZEŃ 

I ŁEZ



Upadek to rzecz normalna i

naturalna. Wychowawca uznając

prawo do upadku musi pamiętać ,

że jego obowiązkiem jest

obserwowanie zachowania,

wyjaśnianie przyczyn

nieprawidłowości oraz

podejmowanie działań
kompensacyjnych wobec dzieci,

które tego potrzebują.

PRAWO DO

UPADKÓW



Respektowanie tego prawa jest

konieczne zarówno przez

nauczycieli jak i rodziców.

Uczymy dzieci, że mają prawo do

własności, ale również powinny

je respektować wobec innych.

PRAWO DO

WŁASNOŚCI



Dzieci, nawet te najmłodsze, mają
swoje tajemnice osobiste, rodzinne

czy koleżeńskie. Doroś l i powinni je

szanować. Nauczyciel szanujący

tajemnicę dziecka, uczy swoja

postawą , że są sprawy, o których

nie mówi się wszystkim.

PRAWO DO

TAJEMNICY



J. Korczak w swoim pamiętniku

pisał – „dziecku potrzebna jest

jasność szczęścia i ciepło
miłości…. Niech dzieci się

śmieją, niech będą wesołe.” 

 Dziecko powinno wychowywać
się w miłej i serdecznej

atmosferze, pełnej uśmiechu i

radości.

PRAWO DO

RADOŚCI



Należy dać dziecku prawo do

wyrażania własnych poglądów i

uczuć , przyjmując je stosownie do

wieku i dojrzałości dziecka. Dzieci

potrzebują tego, by ich uczucia

były akceptowane i doceniane. 

PRAWO DO

WYPOWIADANIA

SWOICH 

MYŚLI I UCZUĆ



Dziecko żyje teraźniejszością,

bieżącą chwilą i to liczy się
najbardziej. Wszystko co było w

przeszłości czy dopiero ma

nadejść, nie jest dla niego tak

ważne. 

PRAWO DO DNIA

DZISIEJSZEGO


