
|  SZANOWNI RODZICE! DRODZY OPIEKUNOWIE! 

Na dzisiejszych zajęciach realizowanych w ramach cyklu „Podróż po świecie wartości” mówiliśmy, czym jest zaan-
gażowanie. Uczniowie zapoznali się z historią dzieci, które mieszkają w Iquitos w Peru – największym mieście, do 
którego nie da się dotrzeć drogą lądową. Jedna z dzielnic Iquitos – Belén – jest regularnie zalewana na prawie pół 
roku wodami dorzecza Amazonki, więc domy stoją po prostu w wodzie. Samo zanurzenie części domu w wodzie 
nie jest tak dużym problemem, jak to, że małe dzieci mogą wpaść do wody, wychodząc z domu, mogą się utopić 
i są narażone na zakażenia chorobami wywoływanymi przez zanieczyszczoną wodę. Organizacja INFANT wspie-
rana przez Kulczyk Foundation prowadzi w Belén zajęcia pokazujące dzieciom, jak ważne jest ich zaangażowanie 
w działania na rzecz bezpieczeństwa i dbania o zdrowie swoje oraz całej społeczności. Jednym z projektów, których 
pomysłodawcami były dzieci, jest zorganizowanie ekipy ratunkowej wyszkolonej w pomaganiu małym dzieciom. 
Dzięki współpracy z lokalną policją nauczyły się, jak reagować, gdy dziecko wpadnie do wody. Zmniejszyła się liczba 
utonięć, starsze dzieci regularnie uczą pływać młodsze, a same trenują udzielanie pierwszej pomocy. Ta historia 
stała się punktem wyjścia do naszej rozmowy o tym, w co chcieliby się zaangażować uczniowie naszej klasy. Sami 
wybrali problem, który według nich jest ważny, i zaplanowaliśmy kolejne działania. 

Na zajęciach chcieliśmy zwrócić uwagę uczniów na znaczenie zaangażowania i wzajemnej pomocy. 

Po zajęciach uczeń potrafi:
•	 zdefiniować zaangażowanie jako wartość – podejmowanie przemyślanych działań w celu osiągnięcia tego, co  
 jest dla nas ważne;
•	 wyjaśnić, że kiedy zauważa problem, może szukać rozwiązań;
•	 zauważyć, że ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość, jednocześnie wie, że jest on ograniczony;
•	 zrozumieć, że kiedy mu na czymś zależy, powinien myśleć o tym, jak to osiągnąć i co może w tym celu zrobić;
•	 prosić dorosłych o to, aby wsparli go w rozwiązywaniu problemów, które są dla niego ważne.

Propozycja aktywności w domu

1. Zastanów się z dzieckiem, co ostatnio wydawało się Wam problemem nie do rozwiązania, z którym jednak dziecko 
sobie poradziło. Co pomogło w wykonaniu tego zadania?

2. Jaki domowy problem możecie rozwiązać, współpracując ze wszystkimi domownikami? Co to za problem i jakie 
działania możecie podjąć?

3. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jakie cechy charakteru pomagają w wykonywaniu trudnych zadań i niepod-
dawaniu się. 

4. Jakie słowa pomagają, gdy wykonujemy trudne zadanie? Wypiszcie na kartce zwroty, które dodają dziecku 
skrzydeł. Zwróć uwagę na to, co dla dziecka jest najważniejsze. 

„PODRÓŻ PO ŚWIECIE WARTOŚCI” | INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW  


