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• 15 WRZEŚNIA 2003 roku trafiła do rąk amerykańskich czytelników 

książeczka „The Dot” – napisana i zilustrowana przez Petera H. 

Reynoldsa. Ta niepozorna, 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). 
 

Tak się zaczęło… 



Pod kropką 

• Historia Dnia Kropki sięga roku 2009, kiedy to nauczyciel 

muzyki z Iowa Terry Shay zaproponował zaprzyjaźnionym 

szkołom i nauczycielom, by przeczytać książkę, wspólnie bawić 

się i tworzyć na początku roku szkolnego – 15 września. 

• I tak już od 9 lat w ramach International Dot Day uczniowie, 

nauczyciele, bibliotekarze, 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, 

festiwale talentów. 

• . 



Przypomnijmy sobie historię Vashti 
 
Podczas lekcji plastyki mała Vashti uparcie twierdziła, że nie potrafi malować,a zamknięte farby 

tylko ją irytowały. Nauczycielka cierpliwie czekała, aż Vashti podejmie próbę. Powiedziała do 

dziewczynki: „Postaw tu kropkę i zobaczymy, co się stanie”. Poirytowana i zniecierpliwiona 

Vashti postawiła kropkę na środku kartki i zaczęła się pakować.  

 

Nauczycielka popatrzyła na kropkę i poprosiła o podpisanie dzieła. Nazajutrz, gdy Vashti weszła 

do klasy, zobaczyła 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. 



Pod kropką w grupie pierwszej, czyli: 

• Badałyśmy kropki dotykiem: oglądałyśmy, przesypywałyśmy, 

chodziłyśmy po kropkach 

 

 



Pod kropką w grupie pierwszej, czyli: 

 

 



 

Tworzenie kropek – kropelek pływających ( z cieczy w cieczy) z płynów przy pomocy oddechu 



Rozpoznawanie kropek i kropeczek (zawiązane oczy) poprzez dotyk, smak 

i zapach. 

 

 



 

Wśród rozproszonych kropek należało odnaleźć pokazane figury geometryczne 



Tworzymy kombinogram ( z rozproszonych liter należało utworzyć wyrazy i 

odgadnąć hasło) 

 

 



 

Budujemy most, gra kropkowa dla pary 



Pod kropką w grupie pierwszej, czyli: 
Poznawanie mocnych stron, ujawnianie talentów. Budowanie drzewa 

talentów wspólnie z całym internatem 
 

 



 

Pod kropką w grupie pierwszej, czyli… 
autoportrety kredką i ołówkiem rysowane 



 

Pod kropką w grupie pierwszej, czyli… 
Kolorowe motyle 



Pod kropką w grupie pierwszej, czyli: 
Kropkowe fotografowanie 

 

 



Pod kropką w grupie pierwszej, czyli: 
Kropkowe fotografowanie 

 

 



Pod kropką w grupie pierwszej, czyli: 
Kropkowe fotografowanie 

 

 



• 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. 

Piosenka o Kropce 



określały i wpisywały swoje mocne strony na kropkowe drzewo 

talentów. Pisały imiona pismem Braile’a. Wykonały prace 

plastyczne na korytarz, na zajęciach sportowych grały z kropką w 

tle, piekły babeczki z kropką. Organizują także Międzynarodowe 

Święto Kropki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej. Powodzenia! 
 

Dziewczyny z grupy drugiej 



• Idzie nieźle Grupa druga kropkuje 



 

 

Dziewczyny z grupy drugiej są w kropce 



• Kropki marzeń i planów. Otworzymy 22 

czerwca i zobaczymy, co się spełniło 

• Nasze talenty zawisły na Drzewku Talentów 

• A teraz mamy kropkowane drzwi  

 

Świętujemy 

Po kropką w grupie trzeciej… 



Pod kropką w grupie trzeciej 
 

 

 



Ozdabiamy… 

Pod kropką w grupie trzeciej 



Grupa IV przystroiła swoje pomieszczenia kropkami. Dziewczynki 

miały zajęcia z kropką, wycinały ekokropki do dekoracji, 

uczestniczyły w zajęciach sportowych z kropką w tle, pisały kropki 

ze swoimi mocnymi stronami. 
 

 

 



w grupie czwartej 

 

Pod kropką  

 



Zakropkowane na maksa 
 

 

 



 

Koniec. Kropka. 

Wszystkim dziewczętom 

Wychowawcy i nauczyciele 


