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Teoretyczne przesłanki do realizacji programu 

 

 

Dzień urodzin jest dla każdego człowieka dniem szczególnie ważnym. To dzień jego 

przyjścia na świat i rozpoczęcia tajemniczej i fascynującej, choć czasami trudnej przygody, 

jaką jest życie. W dniu urodzin jubilat jest w centrum uwagi, jest najważniejszy bez względu 

na to, jaki jest wspaniały lub jaki jest niedoskonały. W tym dniu inni zastanawiają się, w jaki 

sposób sprawić radość jubilatowi, co zrobić, by dzień ten był wyjątkowy i na długo pozostał 

miłym wspomnieniem. Szczególnego znaczenia nabiera dzień urodzin dzieci lub młodzieży  

z rodzin dysfunkcyjnych. Może ich najbliżsi nie pamiętają o tym święcie, nie składają życzeń, 

nie wręczają prezentów i nie przygotowują przyjęcia urodzinowego? Nie chcą tego robić lub z 

jakichś powodów nie mogą. W takich sytuacjach świętowanie urodzin w szkole, wśród 

kolegów, przyjaciół i życzliwych wychowawców jest wyjątkowo ważne. Pokazuje, że ważny 

jest każdy człowiek, że każdy zasługuje na „bycie w centrum uwagi” i przeżycie miłych 

chwil.  

Wspólne, uroczyste obchodzenie urodzin, to również inwestycja na przyszłość, która 

wskazuje w jaki sposób docenić można swoich bliskich, która ukazuje, jak wielkie znaczenie 

w relacjach międzyludzkich mogą mieć życzenia, miłe gesty, okazanie uwagi i 

zainteresowania. 

„Bycie w centrum” może być czasem zbyt trudne, może przerastać możliwości 

jubilata. Taka sytuacja daje obraz, jak kruche są jego siły wewnętrzne, jak niskie jest poczucie 

własnej wartości, jak duże zagrożenie stanowi sytuacja, w której trzeba być „bohaterem”. 

Takim osobom trzeba pomagać już teraz. W przeciwnym razie zawsze będą czuli obawę i 

niechęć wobec innych oraz strach przed własna wolnością. Świat zewnętrzny i otaczający ich 

ludzie stanowić będą źródło nieustannego zagrożenia zamiast przekonania, że można z nimi 

współpracować, współtworzyć, lubić się i sprawdzać jako jedyne, niepowtarzalne 

indywidualności. 

 

 

 

 

 

 
 



Adresaci programu 

 

Program „Moje urodziny – nasze święto” skierowany jest do uczniów w różnym 

wieku, o różnym stopniu upośledzenia umysłowego, stanowiących zespół klasowy lub grupę 

wychowawczą i ich wychowawcy. 

 

 

Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu 

 

W czasie realizacji programu „Moje urodziny – nasze święto” zasady pracy z 

dziećmi i młodzieżą zgodne są z zasadami pedagogiki specjalnej. Nauczyciel realizujący 

program musi: 

- posiadać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki ogólnej i pedagogiki specjalnej, 

- w pełni akceptować wszystkich swoich podopiecznych, 

- czuwać nad przygotowaniem i przebiegiem zabawy, 

- zadbać o właściwą, przyjemną atmosferę zabawy oraz zapewnić uczniom bezpieczeństwo 

fizyczne i emocjonalne, 

- swoim zachowaniem i postawą stanowić wzór dla swych uczniów, 

- dobrać zabawy w taki sposób, aby wszyscy mogli w nich uczestniczyć oraz aby zawsze 

ukazywały jubilata w pozytywnym świetle. 

 

 

Założenia programowe 

 

 Realizacja programu obejmuje następujące obszary funkcjonowania uczniów: 

- obszar oddziaływań wychowawczych – ukazywanie właściwych wzorców zachowań, 

- obszar oddziaływań społecznych – kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, 

- obszar pracy rewalidacyjnej – wszechstronne stymulowanie rozwoju poprzez uczestnictwo     

w zabawach. 

 

 

 



Cele programu 

 

Ogólnym celem programu jest stworzenie warunków do zintegrowania uczniów w 

zgrany zespół klasowy lub grupę wychowawczą. Wspólne świętowanie urodzin może 

spowodować, że każdy uczeń zespołu stanie się ważny i zostanie dostrzeżony przez kolegów. 

 

Szczegółowe cele programu: 

1. bliższe, wzajemne poznanie się uczniów, 

2. akceptacja uczniów jako członków jednej grupy, 

3. stworzenie atmosfery zadowolenia, zabawy i poczucia bezpieczeństwa, 

4. zwrócenie uwagi na pozytywne cechy występujące u każdego ucznia, 

5. ukazanie wartości wspólnej zabawy, 

6. wzbudzenie u jubilata poczucia ważności i wyjątkowości  w dniu urodzin, 

7. wskazanie sposobów na wartościową, bezpieczną zabawę, 

8. uświadomienie uczniom odpowiedniego zachowania i konieczności przestrzegania 

prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, 

9. wzbudzanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za przebieg zabawy, 

10. ukazanie wartości tradycji wspólnego obchodzenia dnia urodzin. 

 

 

Metody i formy realizacji programu 

 

Realizacja programu oparta jest na aktywności naszych uczniów. W przebiegu zabaw 

wykorzystywane są głównie metody aktywne: 

- zabawy tematyczne, 

- gry i zabawy muzyczno-ruchowe, 

- elementy pedagogiki zabawy. 

Wybór odpowiednich metod uzależniony jest od wieku, zainteresowań i możliwości uczniów. 

Podstawowe formy zajęć, to zajęcia indywidualne, grupowe i zbiorowe.  

 

 

 

 



Uwagi związane z  realizacją  programu 

 

 

1. Program realizowany jest w zespole klasowym lub grupie wychowawczej. 

2. Za przygotowanie zabawy odpowiada wychowawca klasy lub grupy. 

3. Na początku każdego miesiąca na tablicy w klasie lub świetlicy wychowawca 

wywiesza informacje którzy uczniowie i kiedy świętować będą urodziny. 

4. O terminie i czasie trwania zabawy decyduje wychowawca. 

5. Odpowiednio wcześniej wychowawca planuje i przydziela uczniom zadania związane 

z przebiegiem urodzin (np.: przygotowanie prezentu, zabaw, dekoracji sali, 

poczęstunku, muzyki) 

6. Po uzgodnieniu z wychowawcą, jubilat może przynieść zdjęcia lub inne pamiątki 

związane z ważnymi i przyjemnymi zdarzeniami ze swego życia i opowiedzieć o nich. 

7. W dniu urodzin wszyscy uczestnicy zabawy dbają, aby jubilat czuł się najważniejszy i 

wyjątkowy. 

8. Udział w zabawie jest dobrowolny, jednak uczeń niezaangażowany nie może 

przeszkadzać i psuć zabawy innym. 

9. Jubilat otrzymuje przygotowany przez kolegów drobny upominek oraz kartkę 

urodzinową z życzeniami i podpisami wszystkich uczestników zabawy. 

10. Każde urodziny dokumentowane są w Księdze Urodzin.  

 

 

 

Przewidywane osiągnięcia 

 

 

Po zrealizowaniu programu „Moje urodziny – nasze święto” przewiduje się, że: 

- wzrośnie poczucie akceptacji w grupie, 

      - uczniowie lepiej się poznają, 

      - uczniowie stworzą bardziej zgrany zespół klasowy lub grupę wychowawczą, 

      - uczniowie nauczą się bawić w kulturalny sposób. 

 

 



Sposoby ewaluacji 

 

 

Ocena programu dokonana zostanie na podstawie: 

1. bezpośredniej obserwacji zabawy uczniów, 

2. rozmowy z uczniami, 

3. analizy Kroniki Urodzin, 

4. ankiety podsumowującej realizację programu. 

 

 

 


