
Szanowni Państwo! 

 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z książką Ewy i Łukasza Świerżewskich, pt. 

„Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu”, wyd. Wilga, 2016. 

 

Poniżej prezentujemy: 

 Opis książki 

 Propozycję przeprowadzenia warsztatów dla grup (w szkołach, bibliotekach, 

domach kultury) 

 Możliwość zamówienia scenariusza zajęć (dla nauczycieli, wychowawców, 

bibliotekarzy) 

 

Książka dostępna jest w księgarniach na terenie całego kraju, w sieci Empik i w 

sklepach internetowych. W przypadku organizacji spotkania autorskiego z 

autorami lub warsztatów, istnieje możliwość zamówienia większej liczby 

egzemplarzy z rabatem. 

 

Osoby zainteresowane organizacją spotkania autorskiego lub warsztatów dla dzieci 

prosimy o kontakt: 

Ewa Świerżewska 

ewa@sportowarodzina.pl 

604 59 28 17 

Więcej informacji o książce: www.facebook.com/dzieckopotrafi 

mailto:ewa@sportowarodzina.pl
http://www.facebook.com/dzieckopotrafi


„Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu” – opis książki 

 

Dwójka przyjaciół, przypadkowe odkrycie i niełatwy cel do zrealizowania. Okazuje się 

jednak, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe – i to bez 

czarodziejskiej różdżki. 

Pewnego dnia Baśka i Kuba przez przypadek odkrywają, że poruszająca się na wózku 

inwalidzkim Klara z 5c ma szansę, by zacząć chodzić. Na przeszkodzie stoją jednak 

ogromne koszty operacji, których rodzice dziewczynki nie są w stanie pokryć. W głowach 

przyjaciół rodzi się pomysł, jak włączyć się w zbiórkę pieniędzy. Mimo wielu wątpliwości, 

wynikających często z braku wiedzy i doświadczenia, dzieci układają plan, który następnie, 

krok po kroku, realizują. Do działania włącza się coraz więcej osób – uczniowie, nauczyciele 

i rodzice. Dzięki determinacji, konsekwencji i pomocnym dłoniom, Baśce i Kubie udaje się 

osiągnąć wyznaczony cel. 

Zależało nam na tym, by pokazać, że dzieci też mają moc sprawczą. A jeśli wyznaczą sobie 

cel i będą konsekwentnie dążyć do jego realizacji, nie zniechęcając się pojawiającymi się 

trudnościami; jeśli po drodze zarażą innych pomysłem i pozyskają sprzymierzeńców, to 

wszystko jest możliwe – mówi Ewa Świerżewska. – Chcieliśmy stworzyć książkę promującą 

postawy prospołeczne i przedsiębiorcze, ukazującą sens działania dla innych, a także 

korzyści płynące z podejmowania różnych aktywności – dodaje. 

Przedsiębiorczość rozumiemy tu jako cechę tych ludzi, którzy mają dużo pomysłów na 

rozwiązywanie problemów lub tworzenie nowych rzeczy i nie boją się wprowadzać ich w 

życie – wyjaśnia Łukasz Świerżewski. – Warto, by młodzi czytelnicy rozwijali ją w sobie! 

Na książkę składają się dwa elementy poprzeplatane w dziesięciu rozdziałach – tekst 

literacki, przedstawiający historię pewnego pomysłu, który dwójka przyjaciół postanawia 

wcielić w życie oraz zbiór pojęć i mechanizmów związanych z przedsiębiorczością i 

działalnością społeczną, stanowiący skarbnicę wiedzy dla młodego czytelnika. A wszystko 

to uzupełniają ilustracje Agaty Matraś – nie tylko przedstawiają wydarzenia, ale też 

stanowią humorystyczny komentarz do tekstu. Podsumowaniem każdego rozdziału jest 

zadanie dla czytelnika, zachęcające do wykorzystania zdobytej wiedzy i własnych 

pomysłów. 

 

Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu 

Ewa Świerżewska, Łukasz Świerżewski 

il. Agata Matraś 

wiek: 8+ 

wyd. Wilga (GWF), 2016 

 

Więcej informacji o książce: www.facebook.com/dzieckopotrafi 

 

Łukasz Świerżewski – dr nauk ekonomicznych, dyrektor komunikacji korporacyjnej 

czołowej instytucji finansowej, wieloletni dziennikarz i redaktor ekonomiczny, wykładowca 

akademicki. Tata dwóch córek (12 i 10 lat). 

Ewa Świerżewska – założycielka portali Qlturka.pl, Egodziecka.pl, SportowaRodzina.pl. 

Promotorka kultury dziecięcej, sportu rodzinnego i zaangażowanego rodzicielstwa. 

Tłumaczka ponad 20 książek, współautorka książki „Co czytali sobie, kiedy byli mali?”, 

autorka „para-poradnika” dla współczesnych rodziców, pt. „Aktywni razem. Pomocnik 

pozytywnego rodzicielstwa”. Mama dwóch córek (12 i 10 lat). 

http://www.facebook.com/dzieckopotrafi


„Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu” – propozycja 

przeprowadzenia warsztatów dla dzieci lub spotkania autorskiego 

 

WARSZTATY 

Warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem książki pt. „Wszystko dla Klary, czyli historia 

pewnego pomysłu” 

ZAŁOŻENIA: 

Warsztaty przeznaczone dla dzieci z klas 3-6, prowadzone nieco odmiennie w zależności 

od wieku dzieci w danej grupie. Grupy najlepiej na jednym poziomie wiekowym, bo to 

ułatwi prowadzenie zajęć, mogą być jednak mieszane. W każdej grupie ok. 20-25 osób. 

CELE: 

1. Ukazanie, że dziecko ma moc sprawczą – chcieć to móc 

2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych – i ty możesz zrobić coś 

dla siebie/dla innych 

3. Pokazanie sposobu realizacji celu – od pomysłu do efektu 

4. Metoda pracy projektem – jak robić, żeby zrobić 

5. Uwrażliwianie na drugiego człowieka/uczenie empatii – rozejrzyj się wokół 

siebie/wsłuchaj się w otoczenie/zobacz więcej 

POTRZEBNE MATERIAŁY 

Brystol A0 + grube flamastry – po jednym zestawie na każdą grupę złożoną z ok. 5 osób 

+ flipchart/tablica dla osoby prowadzącej, samoprzylepne karteczki (duże) do napisania 

imion uczestników. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Warsztaty możemy poprowadzić na terenie całego kraju, po wcześniejszym ustaleniu 

terminu i warunków. Organizacja kilku warsztatów w jednym dniu i jednym miejscu (np. 

po kolei dla kilku klas w szkole lub kilku grup w bibliotece) pozwoli na ograniczenie kosztów 

pojedynczych warsztatów, gdyż koszty dojazdu rozłożą się na więcej grup.   

SPOTKANIE AUTORSKIE 

Spotkanie autorskie to świetna okazja, by dzieci, ale także nauczyciele i rodzice (jeśli 

spotkanie organizowane jest w weekendy lub w godzinach popołudniowych) poznali tajniki 

pracy pisarza, zadali nurtujące ich pytania, otrzymali autograf w książce. Spotkanie składa 

się zazwyczaj z dwóch części: 

1. Opowieść o książce, o idei, która przyświecała jej tworzeniu; odpowiadanie na 

pytania zebranych 

2. Warsztaty dla dzieci, dotyczące przedsiębiorczości i działań prospołecznych 

Chętnie odwiedzimy szkoły, biblioteki, domy kultury, spotkamy się z młodszymi i starszymi 

czytelnikami. 

Koszty warsztatów i spotkań autorskich ustalamy indywidualnie. 

Kontakt: Ewa Świerżewska, 604 59 28 17, ewa@sportowarodzina.pl 

  

mailto:ewa@sportowarodzina.pl


„Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu” – scenariusz zajęć  

 

Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas 3-6, bibliotekarzy, wychowawców – lekcje 

kształtujące postawy przedsiębiorcze i prospołeczne uczniów klas 3-6 szkoły podstawowej. 

Nasze opracowanie stanowi materiał pomocniczy dla nauczycieli, pedagogów i 

bibliotekarzy, chcących kształtować u dzieci postawy przedsiębiorcze i prospołeczne w 

oparciu o lekturę książki „Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu” Ewy i 

Łukasza Świerżewskich (wyd. Wilga, 2016). 

Zachęcamy wszystkich Państwa do przeprowadzania lekcji łączących w sobie 

upowszechnianie czytelnictwa i promowanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych 

wśród dzieci. Książka pt. „Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu” jest dobrym 

punktem wyjścia do takich działań. 

W scenariuszu nie tylko proponujemy tematy, ale też omawiamy je, by ułatwić prowadzenie 

lekcji. Proponujemy część teoretyczną, po której następuje zadanie dla dzieci, podczas 

wykonywania którego wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę. 

 

W części teoretycznej przybliżamy dzieciom:  

1. Co to jest przedsiębiorczość 

2. Dlaczego przedsiębiorczość jest ważna 

3. Różne formy przedsiębiorczości 

4. Wyznaczanie celu 

5. Tworzenie planu 

6. Praca w grupie 

7. Prezentacja pomysłu 

8. Sztuka słuchania 

9. Modyfikacja planu 

10. Zarządzanie 

11. Budżet 

12. Reklama i marketing 

13. PR 

14. Kryzys 

15. Umiejętności przywódcze 

16. Radość z sukcesu i znoszenie porażki 

17. Krok po kroku do celu 

 

Scenariusz zajęć przesyłamy bezpłatnie po uprzednim kontakcie. 

Istnieje także możliwość zamówienia płatnych warsztatów dla grup zorganizowanych. 

Kontakt: Ewa Świerżewska, 604 59 28 17, ewa@sportowarodzina.pl 

 

mailto:ewa@sportowarodzina.pl

