
„W państwie

króla Maciusia”

Celem wszystkich - szczęście dziecka 

Dziecko i dorosły -
rozumiemy siebie nawzajem.



https://www.youtube.com/watch?v=cuLJ
FYoY9l8

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8


Janusz Korczak, który ustami swego bohatera 

Króla Maciusia Pierwszego wystosował 

„Manifest do dzieci całego świata":

"Dzieci, ja, Maciuś Pierwszy, zwracam się do was, abyście mi pomogły 

wprowadzić nowe prawa. Ciągle słyszymy, że nie wolno, albo nieładnie, albo 

niegrzecznie. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego dorosłym wolno, a nam nie? 

Ci ciągle się na nas gniewają i krzyczą i złoszczą się. Chcę, żeby dzieci miały 

takie same prawa jak dorośli.”



KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA:

 1. Prawo do radości.

2. Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.

3. Prawo do szacunki.

4. Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.

5. Prawo do niepowodzeń i łez.

6. Prawo do własności.

7. Prawo do bycia sobą.

8. Prawo do niewiedzy.

9.Prawo do upadków.

10.Prawo do tajemnicy.

 Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że

dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienił, spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.

Tak się w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej, jak umiecie.

 Podpisali: Król Maciuś Pierwszy i Minister Baron von Rauch



Ja - dziecko

 Od narodzin, człowiek jako istota społeczna potrzebuje obecności drugiego człowieka. 

Obecność ta wpływa na nasz rozwój, zachowanie i funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Wpływ jest tym silniejszy, im bliższa więź łączy nas ze “znaczącym bliskim”.

 W relacji wychowawczej to dorosły jest osobą odpowiedzialną za stworzenie przestrzeni 

do zbudowania tej więzi. To dzięki niemu dziecko może poznać własną wartość i poczuć 

się pewnie, co pozwoli na jego bezpieczny rozwój, a w trudnych chwilach na prośbę o 

wsparcie.

 Od podejścia dorosłego do swojej roli jako rodzica zależy postrzeganie samego 

siebie przez dziecko. Warto mieć na uwadze to, że to dorosły jest pierwszą osobą, 

która buduje poczucie własnej wartości u dziecka.



„Kilka słów o Małym Świecie”…

z książki „Nie przydeptuj małych skrzydeł” 

Katarzyny Wnęk-Joniec

 Dziecko, by rozwijało się  i wzrastało w poczuciu bezpieczeństwa, potrzebuje wsparcia 

i opieki ze strony dorosłych. Potrzebuje naszej mądrości, by rozwinąć skrzydła…

 … jak radzić sobie z lękami małego/młodego człowieka, jak prawidłowo reagować 

na jego burzliwe emocje, jak odnaleźć siebie jako umiejętnego mądrego opiekuna …  

 Błędy … wszyscy je popełniamy … z niewiedzy, zaniedbania, zmęczenia. 

Popełniamy je, a one niewyjaśnione, zostają gdzieś na dnie małego/młodego serca. 

Chcemy ich uniknąć, chcemy dla dziecka jak najlepiej, ale nawet ich nie dostrzegamy. 

Nie zdając sobie z tego sprawy, powielamy je i utrwalamy, a one, niezauważone, wrastają korzeniami …       



„Kilka słów o Małym Świecie”…

z książki „Nie przydeptuj małych skrzydeł” 

Katarzyny Wnęk-Joniec

 Mały/młody człowiek nie umie wyrazić i nazwać tego, co przeżywa, nie potrafi opowiedzieć o swoich 

potrzebach i oczekiwaniach. Nie zna strategii ludzi dorosłych radzenia sobie z problemami, nie rozumie 

ich i dlatego właśnie – bardzo często odbiera to, co dzieje się wokół niego jako zagrażające. 

Przyjmuje wszystko dokładnie takim, jakie jest. Zdarzenia, słowa … w oderwaniu od stojącej za nimi 

motywacji. Nie zna powodów naszych zachowań, działań, nie potrafi ich prawidłowo rozpoznać i ocenić 

… lecz zapamiętuje je … sytuacje, zdarzenia, błędy, które nam dorosłym wydają się błahe, nieistotne, 

często niezauważone. 

Zapamiętuje i na nich właśnie zaczyna budować, tworzy – jakże nieprawdziwy obraz siebie, bliskich, 

świata. Mimo naszych starań, by dzieci miały zawsze pozytywne odczucia, te właśnie chwile powodują, 

że bardzo łatwo możemy utrwalić w dziecku poczucie odrzucenia i mniejszej wartości …     



Więź z rodzicem to podstawa samooceny dziecka i jego 

relacji ze światem

 Jest typ dorosłego, który posługuje się władzą wynikającą z tego, że jest rodzicem. Czuje się on bezpiecznie mając 
przewagę nad dzieckiem, bo musi mieć rację. Pokazując swoją przewagę nierzadko stosuje przymus i wywiera presję. U 
dziecka ceni posłuszeństwo i uległość – to jest dla niego wygodne. 

 Kolejny dorosły to ten, który posługuje się autorytetem i czuje się bezpiecznie będąc sobą. Stara się być autentyczny w 
swoich poczynaniach. Stosunki z dzieckiem opiera na szacunku, trosce, szczerości, zaufaniu, gotowości wspierania. Dziecko 
czuje się zrozumiane, szanowane w swojej odmienności, docenione, potrzebne. Uczy się tolerancji, współczucia, 
empatii, ufności, otwartości. 

 Te dwa typy dorosłych, to podział dotyczący budowania więzi. Od tego, jaka ta więź będzie, zależy samoocena dziecka i 
jego relacje ze światem.

 10 rzeczy, które dzieci chciałyby powiedzieć dorosłym (a nie potrafią)

 https://www.youtube.com/watch?v=ucd4nY2sdT4

https://www.youtube.com/watch?v=ucd4nY2sdT4


Co dzieci mówią o dorosłych? 

Czy fajnie jest być dorosłym?

 Czy dziecko to „mały dorosły”? A może 
niepełny człowiek? To odrębna istota czy 
kopia rodziców? Czy dzieci i dorosłych 
wiele różni i czy różnice te mają duże 
znaczenie?

 https://www.youtube.com/watch?v=VaT
xxmX8a_o

 Kim sa dzieci? Dzieci wiedza lepiej –
YouTube

 Co to jest dobre wychowanie? Dzieci 
wiedza lepiej - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=VaTxxmX8a_o
https://www.youtube.com/watch?v=SLAXL1s4j7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9qhs_ROPw


Król Maciuś Pierwszy 

– Dziecięcy Parlament

 Król Maciuś Pierwszy odc. 23 / DZIECIĘCY PARLAMENT – YouTube

 Zastanówmy się czy będąc dzieckiem jesteśmy w stanie sprostać zadaniom dorosłego? Czy wszystko jest 

takie fajne jak nam się wydaje będąc dzieckiem?

https://www.youtube.com/watch?v=9qFlznmQ8cI


Poszukajmy w sobie wewnętrznego dziecka

 W psychologii używa się terminu „wewnętrzne dziecko”; to część naszej osobowości, która odpowiada za 

uczucia, emocje, jest ciekawa i kreatywna.

 Jako maluchy jesteśmy otwarci na świat, spontaniczni, wyrażamy swoje uczucia: radość, miłość, smutek, 

żal, zazdrość, nienawiść, rozczarowanie i ekscytację.

 Czasami trudno jest nam dorosłym znosić płacz, złość, czy rozczarowanie dziecka. Zadajemy sobie pytanie, 

dlaczego tak jest? Przecież my też byliśmy kiedyś dziećmi.

 Dopóki nasze dziecko nie wyjdzie z ukrycia, dopóki nie damy mu troski i miłości, której zabrakło, nie 

ma mowy o autentycznym, pełnym dobrej energii życiu.

 https://www.youtube.com/watch?v=r2sQkPdmD1U

https://www.youtube.com/watch?v=r2sQkPdmD1U


Warto pamiętać, że …

 „Dziecko nie jest własnością dorosłych, jest słabsze od dorosłych, dlatego też 

musi mieć dodatkową ochronę przed siłą dorosłych”.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

 „Moje prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych”. 

Alexis de Tocqueville, dziewiętnastowieczny myśliciel polityczny

/dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i uczniów – więc działa w obie strony/


