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HISTORIA „KROPKI” 
I MIĘDZYNARODOWEGO  

DNIA KROPKI  
(INTERNATIONAL DOT DAY)

15 WRZEŚNIA 2003 roku trafiła do rąk amerykańskich czytelników ksią-
żeczka „The Dot” – napisana i zilustrowana przez Petera H. Reynoldsa. Ta nie-
pozorna, napisana oszczędnym językiem historia Vashti – dziewczynki, która nie 
wierzy w własne możliwości – porusza serca nauczycieli, którzy czytają ją swoim 
uczniom i rozmawiają o talentach, drzemiących w każdym z nas. Książka została 
przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, wydana alfabetem Braille’a i stała się 
pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji – Międzynarodowego 
Dnia Kropki (International Dot Day).

Historia Dnia Kropki sięga roku 2009, kiedy to nauczyciel muzyki z Iowa Ter-
ry Shay zaproponował zaprzyjaźnionym szkołom i nauczycielom by przeczytać 
książkę, wspólnie bawić się i tworzyć na początku roku szkolnego – 15 września. 
I  tak już od 8 lat w ramach International Dot Day uczniowie, nauczyciele, bi-
bliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują wiele 
działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać swoje mocne strony 
i je zaprezentować. Motywem przewodnim jest kropka. Powstają kropkowe 
dzieła sztuki, filmy animowane, matematyczne łamigłówki, labirynty, festiwa-
le talentów.

W obchody Dnia Kropki 2017 zaangażowanych będzie ponad  
8 milionów uczestników z 168 krajów – nauczycieli, bibliotekarzy,  

rodziców i dzieci. Tyle osób zarejestrowało się na oficjalnej stronie  
International Dot Day –  www.thedotclub.org  
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DLACZEGO AKURAT KROPKA?  

PONIEWAŻ WŁAŚNIE OD NIEJ WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO.  

Podczas lekcji plastyki mała Vashti uparcie twierdziła, że nie potrafi malo-
wać, a zamknięte farby tylko ją irytowały. Nauczycielka cierpliwie czekała, aż 
Vashti podejmie próbę. Powiedziała do dziewczynki: „Postaw tu kropkę i zo-
baczymy, co się stanie”. Poirytowana i zniecierpliwiona Vashti postawiła krop-
kę na środku kartki i zaczęła się pakować. Nauczycielka popatrzyła na kropkę 
i poprosiła o  podpisanie dzieła. Nazajutrz, gdy Vashti weszła do klasy, zoba-
czyła nad biurkiem nauczycielki swoją kropkę oprawioną w piękną pozłacaną 
ramkę. Zaskoczona pomyślała, że potrafi namalować jeszcze piękniejsze kropki 
i wszystkim to udowodni. Szczęśliwa i dumna otworzyła pudełko z farbkami 
i zaczęła swoją przygodę z malowaniem. 

Vashti uwierzyła w siebie, pomogła odnaleźć talent swojemu przyjacielowi, 
a dzięki zaangażowaniu wspaniałych, kreatywnych nauczycieli czytających jej 
historię nadal pomaga dzieciom na całym świecie.



6

KILKA SŁÓW OD  
PETERA H. REYNOLDSA
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SZANOWNI PAŃSTWO,

w imieniu wydawnictwa Mamania chciałabym życzyć Państwu dużo dobrej 
zabawy podczas Dnia Kropki, a jako Wydawca pragnę podzielić się z Państwem 
osobistą historią.

Na świecie Międzynarodowy Dzień Kropki rozpoczął się od książki Petera 
Reynoldsa „The Dot”, która opowiada historię Vashti, dziewczynki przekonanej, 
że nie potrafi rysować. Dzięki inspiracji i zachęcie ze strony nauczycielki Vashti 
odkrywa w sobie moc kreatywności. Moc drzemiącą w każdym z nas.

W Polsce długo książka Reynoldsa była nieobecna. To nie przeszkodziło twór-
czym nauczycielom odkryć potęgi tej prostej historii i zacząć obchodzić w swoich 
klasach Międzynarodowy Dzień Kropki. Tą drogą trafił on do położonej na war-
szawskich Włochach Szkoły Podstawowej nr 88, do klasy II c prowadzonej przez 
panią Annę Symon. Do tej klasy uczęszczała mała dziewczynka Bronia, która 
podobnie jak Vashti też nie zawsze wierzy w swoje możliwości. Tą dziewczynką 
była córka piszącej te słowa i tym sposobem „Kropka” Petera Reynoldsa znalazła 
polskiego wydawcę.

W imieniu wydawnictwa Mamania chciałabym serdecznie podziękować 
wszystkim nauczycielom skupionym w grupie Superbelfrzy Mini, zaangażowa-
nym w powstanie polskiej edycji Przewodnika z pomysłami na Międzynarodo-
wy Dzień Kropki, a w szczególności pani Jolancie Okuniewskiej, która ze swoimi 
uczniami zainicjowała świętowanie Dnia Kropki w naszym kraju.

Życzę Państwu, aby ten Przewodnik służył świętowaniu kreatywności nie tyl-
ko 15 września, ale przez cały rok.

Z serdecznymi 
pozdrowieniami,

Anna Zdrojewska-Żywiecka
Wydawca
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DZIEŃ KROPKI to dla mnie najpiękniejsze szkolne święto. O inicjatywie 
dowiedziałam się w 2012 roku i z marszu wzięłam udział w obchodach tego dnia. 
Starałam się rozpropagować Dzień Kropki wśród koleżanek i kolegów, napisałam 
artykuł do Edunews.pl i  udało mi się zarazić pomysłem wielu polskich nauczy-
cieli. Z ogromną radością patrzyłam, jak miłośnicy kropki kontaktują się ze sobą 
i z roku na rok ich przybywa. W facebookowej grupie zaprzyjaźnionych nauczy-
cielek zrodził się pomysł, by utworzyć bloga i zaprosić do współpracy wszystkich, 
którym spodobało się to święto kreatywności. 

Na blogu http://kropka–dot.blogspot.com/ zgromadziłyśmy propozycje ak-
tywności dla uczniów w różnym wieku, wszystkie zostały przez nas sprawdzone 
podczas zajęć, a w kolejnym roku na Facebooku utworzyłyśmy wydarzenie. To 
najlepszy sposób na dotarcie z pomysłem do szerokiej rzeszy aktywnych osób.

Tak naprawdę idea tego święta, według mnie, ma na celu zmianę myślenia 
nauczycieli o szkole i uczniach. Mamy w klasach uczniów podobnych do Vashti, 
czy rozumiemy ich rozterki? Czy poświęcamy im dość czasu? Czy czują nasze 
wsparcie? Czy jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować i zatrzymać się przy 
uczniu, który się zagubił? Czy pomagamy uczniom odkrywać ich talenty i wska-
zywać mocne strony?

Nauczycielka Vashti zachowała się po mistrzowsku. Dała dziewczynce 
ogromne wsparcie, a użyła do tego jedynie złotej ramki, w którą oprawiła rysu-
nek i powiesiła go w centralnym miejscu klasy. Czasem wystarczy mały gest, by 
uczniowskie skrzydła rozpostarły się szeroko i pozwoliły na spełnianie marzeń 
oraz pokonywanie własnych słabości. 

Postarajmy się dbać o to, by Dzień Kropki zagościł w naszych szkołach na co 
dzień.

ZAPROŚMY VASHTI DO NASZYCH SERC.

Jolanta Okuniewska

Inicjatorka Międzynarodowego  
Dnia Kropki w Polsce;

nominowana w 2016 r.  
do nauczycielskiego Nobla – 

Global Teacher Prize



PROPOZYCJE  
KREATYWNYCH DZIAŁAŃ
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DZIEŃ KROPKI to radosne święto kreatywności – niech tego dnia uśmiech 
nie schodzi z naszych twarzy! Zaraźmy dzieci radością, optymizmem i wspólnie 
doskonale się bawmy. Załóżmy ubrania w kropki, zachęćmy do tego dzieci, 
pozostałych nauczycieli i  pracowników szkoły. A może pozwolimy samym 
uczniom ozdobić nasze bluzki, spodnie i sukienki wspaniałymi kolorowymi 
kropkami? Wszystko zależy od nas!

Pamiętajmy, że najważniejszym wydarzeniem tego dnia jest spotkanie 
z Vashti. Po przeczytaniu książeczki jest czas na rozmowę z uczniami, głębsze 
refleksje na temat mocnych stron, pokonywania słabości, wzajemnej pomocy, 
odkrywanie talentów, budowanie dobrej atmosfery sprzyjającej rozwojowi. Do 
tych przemyśleń będziemy się odnosić podczas roku szkolnego. Vashti powinna 
być z nami w trudnych dla uczniów chwilach.

Po poznaniu historii Vashti należy prowadzić rozmowę, zadając pytania 
otwarte. Pozwolą one na wyciągnięcie wniosków, przemyślenia i głębsze zrozu-
mienie sytuacji, w której znalazła się dziewczynka.

1. Co poradziłbyś Vashti?
2. Czy znasz taką osobę jak Vashti?
3. O czym mogła myśleć Vashti, gdy siedziała nad kartką?
4. Co mogła zrobić Vashti, gdy nie wiedziała, co narysować?
5. Co czuła Vashti, gdy siedziała nad pustą kartką?
6. Co czuła, gdy pani powiesiła jej rysunek nad biurkiem?
7. Dlaczego Vashti namalowała tak wiele rysunków?
8. W jaki sposób Vashti pomogła chłopcu?
9. Jakie inne talenty może mieć dziewczynka?
10. W jaki sposób dowiesz się o swoich talentach?
11. Czego nauczyła cię historia Vashti? 
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ZAPROSZENIE

W szatni uczniowie znajdują zaproszenie na świętowanie Dnia Kropki. Są prosze-
ni, aby przed wejściem do sali wymienić zaproszenie na bilet. Tym biletem jest 
znaczek Międzynarodowego Dnia Kropki do naklejenia na ubranie. Uczniowie 
wybierają również i naklejają na ubranie kolorowe kółka.
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CZYM JEST MOJA KROPKA?

Każde dziecko maluje na kartce A4 dużą kropkę według własnego pomysłu. 
Zastanawia się, czym jest jego kropka: wyspą, stadionem, górą czy może okiem? 
Zapisuje na kartce lub mówi nauczycielowi na ucho. Naklejamy wszystkie kropki 
na duże kartony. Prezentujemy prace, przy każdej kropce dzieci podają, z czym 
im się kojarzy, czym może być. Autor mówi o swoim pomyśle. Karton przyklejamy 
w widocznym miejscu, np. na drzwiach. Dzieci jeszcze długo wracają do swoich 
prac. Zachęcają też uczniów z innych klas do zgadywania, czym jest ich kropka.
Kropka częścią całości
Prace mogą posłużyć do dalszej aktywności. Każdą kropkę naklejamy na duży 
karton. Dzieci dorysowują resztę rysunku tak, aby kropka była jego elementem. 
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RYSUNEK Z KÓŁEK

Dzieci kolorują kropki według własnego pomysłu (na kartce w kółka, ze złotą 
ramką), tak aby powstał rysunek. 

ZAGADKI I PRZYSŁOWIA

Czytanie i rozwiązywanie zagadek lub uzupełnianie przysłów, gdzie rozwiąza-
niem jest coś okrągłego, np.: „Co to za zagadka, odgadnijcie, dzieci. Gdy nocka 
zapada, on na niebie świeci”, „Czepia się jak… psiego ogona”.
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DRZEWO TALENTÓW

To jedna z ogólnoszkolnych akcji – drzewo talentów złożone z kropek – kół, które 
przygotują uczniowie całej szkoły. Uczniowie na kółkach wpisują jeden talent, 
kartkę ozdabiają według własnego pomysłu i zawieszają na gałązkach przygo-
towanego wcześniej drzewa, które zostanie postawione w holu głównym szkoły. 
Mogą na odwrocie zaznaczyć płeć. 

Koła posłużą do analizy ilościowej i na zajęciach matematyki powstaną opra-
cowania z wykorzystaniem narzędzi TIK. Ile dziewczynek ma talent muzyczny? 
Ilu uczniów ma talent recytatorski? Ilu uczniów ma talent pływacki? Pomysły na 
pytania do analizy na pewno podadzą uczniowie, koła z zapisanymi talentami 
wywołają naturalną ciekawość i mogą być inspiracją do przygotowania szkolne-
go dnia talentów. Zamiast drzewa z gałęziami do zawieszenia kół można stwo-
rzyć drzewo, przypinając koła szpilkami do tablicy wykorzystywanej na ścienną 
gazetkę. Najważniejsza w  tym działaniu jest dalsza analiza wiadomości zako-
dowanych na kropkach, ponieważ 
zbliża do siebie uczniów, pokazuje, 
ile ich łączy, i co dzięki temu można 
wspólnie zdziałać.

Swoje liście – koła mogą też 
przygotować i  zawiesić nie tylko 
uczniowie szkoły, ale także ich ro-
dzice, rodzeństwo oraz, co najważ-
niejsze, nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Powstaje drzewo talentów 
całej społeczności szkolnej, które 
przez wiele miesięcy jest oglądane 
przez uczniów.
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NIEZWYKŁE MIEJSCE – PRACA Z TEKSTEM

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Kolejno wybierają z koszyka przygotowane 
fragmenty tekstu. Ciche czytanie, omawianie, następnie głośne czytanie tekstu 
przez chętnego ucznia.

Jest takie Niezwykłe Miejsce, w którym wszyscy żyją w zgodzie i przyjaźni. 

Rzadko w nim można spotkać dorosłych, ale niektórzy lubią tam zaglądać. 

Dzieci natomiast chętnie tam przebywają. Wszyscy mieszkańcy to kropki, 

które mają kształt jednogroszowej monety. Mieszka tam różowa kropka 

Ola, która ma długie, żółte warkocze, duża, niebieska kropka Julek i ich 

maskotka – kolorowa kropka Nemuś. W Niezwykłym Miejscu jest zielo-

na kropka, która nie boi się białej kropki z czerwonym dziobem. Wspólnie 

huśtają się na huśtawce. Malutka, jeszcze słabiutka żółta kropka może spać 

spokojnie w ramionach brązowej, większej kropki. Czuje się tam silna i bez-

pieczna. Ruda kropka z puchatym ogonkiem razem z czarną kropką z czub-

kiem z kolorowych piór łuskają orzeszki i żołędzie. Lubią tę wspólną pracę. 

Przecież trzeba sobie pomagać. Kropka w żółto-czarne prążki na okrągło 

lata w kółko. Zdarza jej się odpoczywać w  pięknym domku w  kształcie 

kuli. Kula jest bladoniebieska w czerwone kropki i ma małe pomarańczowe 

okienka w kształcie litery o. Dookoła tego dziwnego domku rosną pachną-

ce, kolorowe kropki. Wyglądają jak lentilki. 

Ciekawe, czy można je zjeść? Jaki mogą mieć smak? Myślicie, że istnieje 

takie Niezwykłe Miejsce? Gdzie według Was można je spotkać? Ja spotka-

łam. Jest w mojej…
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Działania w obrębie tekstu
• Zabawa w skojarzenia („Biała kropka z czerwonym dziobem – co to może 

być? Żyje w przyjaźni z zieloną kropką. Możecie skojarzyć, o kim mowa? 
Potraficie jeszcze coś rozpoznać?”).

• Wykonanie rysunku zgodnego z treścią, wystawa prac.
• Wyszukiwanie w tekście wyrazów z trudnościami ortograficznymi – 

można je zapisać na stworzonych pracach plastycznych, powstanie ilu-
strowany słowniczek. Wykorzystać skojarzenia (np. żółta kropka w czar-
ne prążki to pszczoła).

• Przeliczanie kropek, układanie treści zadań tekstowych.
• Wymyślanie dalszego ciągu opowieści o Niezwykłym Miejscu.
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MATEMATYCZNE KROPKI

Klasę dzielimy na 4 zespoły i rozdajemy każdej grupie duży brystol. Dzieci rysu-
ją różnokolorowe kropki rozmieszczone w dowolnych miejscach. Mogą rysować 
w rytm skocznej muzyki, a gdy zmienia się rytm, dzieci wymieniają się kolorami 
flamastrów lub kredek. 

Kropki powinny być różnej wielkości i ma być ich bardzo dużo. Gdy brystol 
zostanie zapełniony kolorowymi kropkami, rozdajemy grupom kostki do gry. 
W zależności od klasy mogą to być dwie lub trzy kostki, umawiamy się, czy do-
dają, czy mnożą oczka po wyrzuceniu kostek. Pierwsza osoba rzuca kostkami, 
wynik wskazuje, ile kropek na kartce musi otoczyć pętlą. Kolejna osoba robi to 
samo, ale zakreśla innym kolorem. Podobnie czynią wszystkie osoby z grupy. 
Gra kończy się, gdy po trzykrotnym wyrzuceniu kostek nie uda się już otoczyć 
właściwej liczby kropek. Zwycięża osoba, która w swoich pętlach ma najwięcej 
kropek.
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REBUSY ZE ZWIĄZKAMI FRAZEOLOGICZNYMI  
ZE SŁOWEM „KROPKA”

Uczniowie rozwiązują i wyjaśniają lub odnajdują w słowniku frazeologicznym ich 
znaczenie, układają zdania z tymi związkami:

• kropka nad i
• być w kropce
• kropka w kropkę
• koniec i kropka

ZAJĘCIA PLASTYCZNO–JĘZYKOWE

Uczniowie malują obrazki odciskami palca (np. kwiaty, owady, ludziki z kropek), 
tworzą z nich komiksy i wzbogacają je o dialogi (praca indywidualna lub w pa-
rach/grupach).
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KODOWANIE ALFABETEM BRAILLE’A 

Uczniowie w oparciu o pokazane znaki kodują swoje imię. Kropki powinny być 
wypukłe. Można do tego celu użyć plasteliny, guzików, koralików, jarzębiny lub 
kuleczek z bibuły. Zakodowane imiona ozdabiamy ilustracją talentu. Tak przy-
gotowane karteczki umieszczone zostają na korytarzu, np. w miejscu, gdzie ro-
dzice czekają na swoje dzieci w czasie odbioru ze szkoły, razem z instrukcją do 
odkodowania. Każdy może wtedy odszyfrować imię i zobaczyć, czyim talentem 
jest taniec, czyim pływanie, a czyim robienie kanapek z ogórkiem. Jest to działa-
nie, w ramach którego warto porozmawiać też o osobach, które były niewidome, 
a jednocześnie ogromnie utalentowane.
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DZIEŃ KROPKI I „POZYTYWNA DZIURA”

Wystrojeni w kropkowane bluzki, krawaty, sukienki i spódnice dzieci oczekują 
kropkowanych niespodzianek! Dzień Kropki może się odbyć pod znakiem „po-
zytywnej dziury”. Zazwyczaj dziura kojarzy się z mało przyjemną sytuacją. A tu 
nagle dziury „dobre”?! Tak. Bo dzięki nim osoby niewidome mogą czytać. Ucznio-
wie poznają sześciopunkt pisma Braille’a. Odczytują zakodowane tymi znakami 
wyrazy i kodują własne imiona. Pamiętajmy, że można tu wykorzystać generator 
Braille’a na urządzenia mobilne.

Atrakcyjnym zadaniem będzie interaktywna gra, w której uczniowie muszą 
połączyć prosty wyraz zapisany brajlem z obrazkiem zwierzątka. Dzieci powin-
ny mieć do dyspozycji wydrukowany na kartkach alfabet, co ułatwi zadanie.
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WSPÓLNA DUŻA KROPKA

Wystarczy naszkicować dużą kropkę na brystolu lub podobraziu, a zadaniem 
uczniów jest odciśnięcie na niej swoich kropkowych pomysłów. Mogą to zrobić 
za pomocą palców lub ołówków, których końce (zazwyczaj zakończone gumką) 
maczają w farbkach.

Warto wyeksponować później taką pracę w klasie – jako wspólne dzieło.

PRACA PLASTYCZNA Z WYKORZYSTANIEM  
KARTKI W KÓŁECZKA

Dzieci wykonują ilustracje, kolorując kropki i nadając im swój wymyślony kształt.

ZAJĘCIA W-F

Duże kolorowe kółka rozkładamy na podłodze w formie chodnika. Każdy kolor 
będzie oznaczał konkretną czynność, jaką dzieci powinny wykonać.

Na kółko żółte skaczemy obunóż, na czerwone na jednej nodze, na zielonym 
robimy przysiad. Można porozmawiać z dziećmi, jak mogą zapamiętać, co robić 
na każdym z kolorowych kół – czy mogą wykorzystać jakieś skojarzenia. Czerwo-
ny i jedna noga, zielony i przysiad? A żółty?

Gdy wszystkie dzieci przejdą ten tor przeszkód, dokładamy kolor niebieski – 
oznacza skok na prawej nodze. Kolor czarny oznacza 3 podskoki. Zaproponujmy 
dzieciom wymyślenie innych ćwiczeń.
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„GŁÓWKA ZGADUJE, CO CZÓŁKO POKAZUJE”

Uczniowie mają na głowach założone opaski z obrazkiem w kropki (muchomor, 
motyl, biedronka, lampart…). Zadając pytania pozostałym uczestnikom zabawy, 
muszą zebrać informacje na temat swojego obrazka i odgadnąć, kim lub czym są.

ATRAMENTOWE KROPKI

Dzieci energicznie, za pomocą słomek rozdmuchują atramentowe krople. Kiedy 
obrazki są gotowe, nadajemy im tytuły na podstawie własnych skojarzeń.

KROPKOWE MALARSTWO ABORYGENÓW

Dzieci oglądają krótką prezentację tematyczną, a później puszczają wodze fan-
tazji i wykonują własne prace plastyczne nowo poznaną techniką.
https://www.slideshare.net/monikawalkowiak754/kropkowe-malarstwo-abory-
genw

POZNAJEMY ALFABET MORSE’A

Klasa podzielona na dwie grupy nadaje do siebie zaszyfrowaną w alfabecie Mor-
se’a wiadomość.
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KROPKA NA MATEMATYCE

Możliwość wprowadzenia pojęć „punkt” oraz „odcinek”. Dzieci rysują kropki w ze-
szycie, np. 10 sztuk. Następnie łączą je między sobą, używając ołówka i linijki. Na 
koniec kolorują powstałe figury i powstaje abstrakcyjny obraz.

SESJA FOTOGRAFICZNA

Wystarczy przygotować miejsce lub ramkę do fotografowania oraz rekwizyty 
w kropki i można zrobić bardzo ciekawą sesję fotograficzną.

TAJEMNICZE KROPKI NA MAPIE

Możemy zaproponować dzieciom zabawę w morskich podróżników. Szukajmy na 
globusie kropek – wysp, które chcielibyśmy odwiedzić. Poszukajmy ich nazw, cie-
kawostek o nich. Wyobraźnia przeniesie nas też na bezludne wyspy, gdzie przez 
lunetę będziemy  podziwiali widoki lub wypatrywali ratunku. Za pomocą cyrkla 
odrysujmy koła na czarnych kartkach, wytnijmy je, a w środku umieśćmy rysunek 
tego co ukazało się naszym oczom.
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KROPKA W KLASIE I NA BOISKU

Wspólna zabawa wszystkich klas na boisku szkolnym z wykorzystaniem dostęp-
nych kropek (nakrętki, hula hop, piłki, pufy).
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KLASOWY TOTEM MOCNYCH STRON

Nigdy nie jest za wiele mówić dobrze i doszukiwać się dobra w drugiej osobie. 
Jako zespół możemy znaleźć jak najwięcej podobieństw i przygotować totem 
klasy. Na totemie wypisujemy wszystkie przymiotniki, które nas identyfikują – 
nasze mocne strony. Zwykle krytyczni wobec siebie, tym razem uczniowie mają 
za zadanie zapisać tylko pozytywne określenia. Totem może być ogromną karto-
nową kropką, ale też mieć inny kształt. Ważna jest treść.

KROPKA WZMOCNIEŃ

Przygotowane wcześniej kolorowe papierowe koła posłużą uczniom do wpisania 
zdań – informacji zwrotnej do kolegi czy koleżanki z klasy. Zdanie ma być infor-
macją pozytywną, wzmacniającą i dającą radość. Taki komplement zapisany i za-
chowany na pamiątkę może być użyty przez obdarowaną osobę w każdej trudnej 
chwili. Ważne, by podczas wręczania papierowej kropki zdanie wypowiedzieć, 
patrząc na koleżankę czy kolegę. Nauczyciel też na pewno ucieszy się z otrzyma-
nej informacji, sam powinien taką akcję rozpocząć, i to niekoniecznie z okazji 
Dnia Kropki.
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TABLETOWE KROPKI
 
Ciekawym pomysłem jest wykorzystanie z okazji Dnia Kropki aplikacji na urzą-
dzenia mobilne. Mogą to być np.:

• Quiwer – darmowa aplikacja służąca do tworzenia animacji 3D. Ze stro-
ny www.quivervision.com pobieramy kartę ze znacznikami. Drukujemy 
kartę, dzieci wykonują na niej dowolny rysunek, czy to kolorową kropkę 
czy inny według uznania. Uruchamiamy aplikację, skanujemy obrazek 
i zaczyna on „żyć”.

• Połącz je! (Connect’Em) – darmowa aplikacja matematyczna. Polega 
ona na odpowiednim łączeniu kropek, z których każda ma określoną 
liczbę dozwolonych połączeń. Rozwija logiczne myślenie, dzieci muszą 
upewnić się, że wszystkie kropki łączą się ze sobą we właściwy sposób.

Aplikacja Quiwer
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We wrześniu 2016 roku dzięki inicjatywie nauczycielek skupionych wokół grupy 
Superbelfrzy Mini: Aleksandry Schoen-Kamińskiej, Jolanty Okuniewskiej i Beaty 
Skrzypiec powstała polska piosenka na Dzień Kropki. Muzykę napisał Piotr Kaja, 
a Michał Sawicki nagrał cover. Nagrania w różnych wersjach dostępne są na blogu 
kropka-dot.blogspot.com

ZAPRASZAMY DO ŚPIEWANIA, ZABAWY I PRZY OKAZJI  

ODKRYWANIA NOWYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH!

Muzyka:
https://soundcloud.com/piotr-kaja-277023020/sets/kropka

PIOSENKA NA  
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 
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„KROPKA” 
Słowa: Jolanta Okuniewska i Beata Skrzypiec 

Muzyka: Piotr Kaja 
 

Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna. 
Gdy maleńkiej Vashti bardzo zrzedła mina. 

Miała za zadanie znaczek namalować, 
jednak ona chciała farbki swoje schować. 

 
W zdolności dziewczynki pani uwierzyła. 

Kolorową kropkę w ramki oprawiła. 
Cieszą nasze oczy kropki wesolutkie, 

talenty wskazują: duże i malutkie. 
 

Vashti pokazała, że prób nam potrzeba, 
bo odkryć zdolności inaczej się nie da. 
Kropki kolorowe wędrują po świecie. 

Talenty wskazują, o których nie wiecie.
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Oto ramka dla twojego dzieła!

Wklej rysunek, pokoloruj ramkę, wytnij  
i powieś, by pracę mogli podziwiać inni!



PIĘKNE podsumowanie Dnia Kropki w pisemnej wypowiedzi Jędrka  
(ucznia klasy III).

„Podczas Dnia Kropki w naszej klasie poznawaliśmy alfabet Braille’a.  
Najpierw graliśmy w grę, która polegała na tym, że mieliśmy różne nazwy  

zwierząt zapisane w alfabecie Braille’a i musieliśmy połączyć je z odpowiednimi  
obrazkami. Później musieliśmy zapisać swoje imię literami Braille’a. Następnie  

dostaliśmy zaszyfrowane słowa alfabetem Braille’a i musieliśmy je odszyfrować. 

Później nasz temat zmienił się na dziury. Mieliśmy przysłowia z dziurą  
w tle oraz labirynt pana Kulki. Z alfabetem Braille’a musieliśmy jeszcze  

w translatorze napisać jakieś słowo, a nasi koledzy musieli  
odgadnąć, jakie to słowo.

W SKRÓCIE, NA DNIU KROPKI BYŁO FAJNIE I MIMO ŻE NIC NIE ZROBILIŚMY 

W KSIĄŻKACH, TO NAPRAWDĘ WIELE SIĘ NAUCZYLIŚMY.”
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