
 
 

 

 
 
 
        

     Dnia 29 listopada podczas Tygodnia Kultury Szkolnej odbyło się 

przedstawienie dla pierwszoklasistów mające na celu przybliżenie postaci 

Janusza Korczaka – patrona naszej szkoły. 

 

 

 

Pierwszoklasiści przybyli na przedstawienie  

wraz z marzeniami przelanymi na papier,  

które wrzucili do specjalnego kociołka marzeń. 

 



     Akcja przedstawienia toczy się w bibliotece szkolnej gdzie pod okiem pani 

bibliotekarki dzieci poznały tytuły książek napisanych przez Janusza Korczaka. 

Po włączeniu magicznego radia czasu pojawiła się wróżka, dzięki której 

uczennica naszej szkoły mogła przeprowadzić wywiad z Januszem Korczakiem. 

Podczas słuchania wywiadu dzieci obejrzały prezentację multimedialną 

przedstawiającą zdjęcia z życia Janusza Korczaka.  

 

 

  Tematem przewodnim przedstawienia były dziecięce marzenia do czego inspiracji 

dostarczyła twórczość Janusza Korczaka. Nadworny kucharz króla Maciusia I-szego 

przedstawił pierwszakom przepis na spełnienie marzeń i dodawał mikstury 

zaczarowane przez wróżkę. Wszystkim życzymy szybkiego marzeń spełnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do rozgrzanego wyobraźnią kociołka 
wrzucamy 10 kg cierpliwości zebranej od 
waszych pań i gotujemy 2 minuty 
doprowadzając do wrzenia. Dodajemy 25kg 
bajkowej fantazji i energicznie ubijamy do 
pojawienia się piany z nadziei. Wszystko 
trzeba dobrze  rozpuścić i uważać by 
marzeń nie wypuścić. Na koniec 
posypujemy każde marzenie garścią wiary 
w jego spełnienie. Odstawiamy w magiczne 
miejsce i mieszając myślami 5 minut 
codziennie – czekamy na szybkie marzenia 
spełnienie ! 
 



   Po doświadczeniach kulinarnych dzieci obejrzały prezentację multimedialną 

przedstawiającą marzenia dzieci z różnych stron świata, przy akompaniamencie 

piosenki Majki Jeżowskiej pt: „ Marzenia się spełniają”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszoklasiści zgodnie z  ideą Janusza Korczaka niesienia pomocy biednym  

i potrzebującym przynieśli prezenty mikołajkowe dla dzieci z Domu Samotnej 

Matki w Starej Białej. 

 

 

 

 



    Król Maciuś Pierwszy przekazał wszystkim pierwszakom prezenty od 

Janusza Korczaka, w podziękowaniu za pomoc biednym dzieciom, w których 

znajdowały się cukierki dla całej klasy oraz list od patrona szkoły. 

 

Organizatorzy pragną podziękować wspaniałym aktorom, dzięki którym 

przedstawienie bardzo się publiczności spodobało. 

 

W przedstawieniu wystąpili : uczeń klasy 1a – Jaś Cichocki , uczniowie klasy 2f- 

Kacper Wachowski , Staś Giętka, Ola Soczewka , Kasia Sawicka, Patrycja Giszczak, 

klasy 2h- Kaja Tyburska, Alicja Dużyńska, Oskar Pasternak, Michał Załęski oraz 

klasy 2g – Marlena Sulkowska, Agata Chojnacka, Wiktoria Świder, Patryk Religa. 

Młodym aktorom za poświęcony czas i serce włożone w przygotowania do 

przedstawienia dziękują organizatorzy - Ewelina Dzięgielewska, Martyna Skrodzka, 

Urszula Synakowska, Iwona Spiek, Beata Chrobot – Tutkaj. 

    


