
„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku Niemu” - Janusz Korczak 

 

Rok 2012 powoli dobiega do końca, a wraz z nim obchody Roku Korczakowskiego. Postać wybitnego lekarza, 

pedagoga i wychowawcy jest znana, a Jego działalność doceniana i naśladowana przez innych. Janusz 

Korczak szczególnie upodobał sobie dzieci. Z nimi pracował, pomagał i wspierał. Sławne słowa Henryka 

Goldszmita: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” zachęciły mnie do przedstawienia członkom 

naszej społeczności listy próśb dzieci - uczniów naszej szkoły do dorosłych i rodziców - osób, które są 

najważniejsze w życiu dzieci.  

Prośby zostały spisane podczas prowadzonych przeze mnie zajęć warsztatowych, których celem było 

zapoznanie/przypomnienie z wiadomościami o Januszu Korczaku, kształtowanie umiejętności 

wyrażania próśb do różnych osób (znając pojęcie prośby), podjęcie próby oceny, które z próśb są istotne 

w rodzinnym życiu dziecka oraz rozumienie próśb napisanych przez Janusza Korczaka.  



 
Podczas zajęć uczniowie podjęli się także zadania przeredagowania oryginalnych próśb spisanych przez 

samego Korczaka i przedstawienia ich w swoich wersjach. Oto niektóre z nich wypracowane podczas zajęć: 
 

• Poświęcaj mi więcej czasu. 

• Bądź konsekwentny. 

• Traktuj mnie poważnie. 

• Bądź stanowczy, potrzebuję tego! 

• Zwracaj mi uwagę tylko w potrzebnych sytuacjach. Rozmawiaj ze mną bez świadków. 

• Pomóż mi przezwyciężać moje lęki. 

• Traktuj mnie jak dziecko, bo chcę nim być. 

• Dawaj mi karę, kiedy źle się zachowuję, bo inaczej niczego się nie nauczę. 

Dzieci 

mają głos 



• Kiedy mówię, że Cię nienawidzę, to nie złość się na mnie. Robię to wtedy, gdy jestem na 

Ciebie zły. 

• Wyrażaj jasno swoje oczekiwania wobec mnie. 

• Mów do mnie zrozumiałym językiem. 

• Słuchaj mnie, kiedy zadaję Ci pytania. 

• Wiesz, że trudno mi wyrazić myśli. Spróbuj mnie dobrze zrozumieć. 

• Składaj obietnice tylko wtedy, gdy wiesz, że ich dotrzymasz. 

• Zwracaj jak najwięcej uwagi na moje złe nawyki. Tylko Ty możesz pomóc mi je zwalczyć, póki to 

możliwe. 

• Skończ z narzekaniem. 

• Odpowiadaj szczerze na moje pytania. 



 
A poniżej prośby uczniów poszczególnych klas do rodziców lub innych dorosłych:  
 

Prośby dzieci z 3a do dorosłych: 

• Spędzaj ze mną więcej czasu. 

• Proszę, żebyście się nie rozstali. 

• Proszę o dobre obiady ☺ 

• Grajcie ze mną w piłkę. 

• Proszę o zwierzątko. 

• Chciałbym, żebyście wychodzili na spacer z psem. 

• Nie wypisujcie mnie z tej szkoły. 



• Kochajcie mnie ciągle (zawsze). 

• Tato, nie wyjeżdżaj tak często, proszę. 

• Tato, graj ze mną częściej w piłkę. 

• Doładujcie mi konto, proszę. 

 

Prośby uczniów klasy 6b do dorosłych: 

• zapowiadajcie kartkówki; 

• dobry obiad; 

• mniej lekcji; 

• wyrozumiałość i zrozumienie; 

• własny pokój, w którym byłyby lepsze warunki do nauki; 

• spełniajcie obietnice; 

• większe kieszonkowe; 

• szanujcie moją prywatność; 

• traktujcie mnie poważnie; 

• mniej kontrolujcie; 

• szanuj moje prawa; 



• wysłuchuj mojej opinii; 

• zauważaj mnie; 

• naucz mnie; 

• pozwól mi się czasem pobawić; 

• pozwól mi odpocząć; 

• okazujcie więcej życzliwości i zrozumienia; 

• dostosowujcie wymagania do moich możliwości; 

• dajcie mi więcej czasu; 

• bądźcie spokojni; 

• umożliwcie spełnianie marzeń; 

• kochajcie mnie; 

• troszczcie się o mnie; 

• udzielajcie odpowiedzi na nasze pytania; 

• stopniujcie wymagania wobec nas; 

• potrzebuję prywatności (pomogłyby drzwi do pokoju). 

 

 



Prośby uczniów klasy 6a do dorosłych: 

• więcej wypoczynku; 

• rozmawiajcie ze mną o wszystkim, a szczególnie o moich problemach; 

• szkoła i oceny to jeden z tematów, o których możesz ze mną rozmawiać; 

• poświęcajcie mi więcej czasu; 

• częściej mnie wysłuchuj. 

 

Prośby uczniów klasy 3b do rodziców: 

• chcę spędzać po tyle samo czasu z każdym z Was; 

• zostańmy tam, gdzie mieszkamy; 

• zapraszajmy częściej moje koleżanki do naszego domu; 

• nie oddawajcie mnie nikomu!; 

• okazujcie mi więcej cierpliwości; 

• denerwujcie się mniej; 

• żeby mama się ze mną więcej bawiła; 

• żeby tata wcześniej wracał do domu; 

• żeby tata tak często nie wyjeżdżał; 



• żebym miał mniej obowiązków. 

 

Prośby uczniów klasy 5a do dorosłych: 

• chciałbym mieć więcej czasu dla siebie; 

• żebyście tak często nie wyjeżdżali; 

• o kieszonkowe, własnego konia; 

• o kolejnego kotka, szczeniaczka; 

• pomóżcie mi się usamodzielnić; 

• o śniadania do szkoły; 

• nie martwcie się problemami finansowymi. 

 

 
 

Zdawałoby się, że te prośby to takie pospolite pragnienia dzieci. Kochani dorośli/rodzice wczytajcie się 

w nie bardzo dokładnie i pomyślcie, czy to może jest głośno wypowiedziana prośba Waszego dziecka. I choć 



nasze dzieci są przechodniami w naszych domach, to warto wysłuchać ich próśb i spełnić te, które dadzą 

im dobro i szczęście. 

 

 

Pozdrawiam, 

Dorota Sosulska - Wasz pedagog 

 

 


