
Dzień kolorowej skarpetki 21 marzec 2021r. 

21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny, ale również ŚWIATOWY DZIEŃ 

ZESPOŁU DOWNA. W tym roku akcja „dzień kolorowej skarpetki” zagościła także w mury 

naszej szkoły. I choć z uwagi na pandemię oraz związane z tym obostrzenia, a także naukę 

zdalną, nie możemy w pełni zrealizować naszych planów i założeń, to jednak nie 

rezygnujemy z naszej akcji. Celem jest przede wszystkim uświadamianie uczniów, już od 

najmłodszych lat, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby i pragnienia jak 

osoby zdrowe. Każdy z nas oczekuje uwagi, miłości, akceptacji i szacunku. Dlatego cel jaki 

przyświeca tej akcji, to promowanie postawy ceniącej ludzką różnorodność, dzięki której 

świat jest piękny, kolorowy, nietuzinkowy, ciekawy oraz inspirujący. I te wartości zawsze 

przekazujemy wszystkim naszym uczniom. 

Data 21 marca nie jest przypadkowa - osoby z tą chorobą w 21 parze chromosomów 

mają trzy chromosomy zamiast dwóch. Dlatego ta choroba genetyczna bywa nazywana 

trisomią 21. 

W tym dniu chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, 

niepasujący chromosom - tak jak nasza dodatkowa niepasująca skarpetka. 

Budzenie świadomości, empatii, zrozumienia dla drugiego drugiego człowieka, 

promowanie praw do szczęścia osób z zespołem Downa, szerzenie akceptacji osób 

niepełnosprawnych w naszym środowisku, to klucz do lepszego świata, świata w którym 

żyjemy i wszyscy chcemy czuć się komfortowo.  

Dwie różne skarpetki stały się symbolem ŚWIATOWEGO DNIA ZESPOŁU 

DOWNA, ponieważ chromosom ma kształt przypominający właśnie skarpetkę. Dzięki 

skarpetkowemu wyzwaniu o ludziach z zespołem Downa mówi się znacznie więcej, mimo, że 

wciąż osoby te mają problem z integracją reszty społeczeństwa. Nie bójmy się ich, wspólnie 

zwiększajmy świadomość, likwidujmy uprzedzenia i bariery. 

Dlaczego ten chłopiec dziwnie wygląda?”, „Czemu ta dziewczynka ma dziwne 

oczy?” Z całą pewnością nieraz słyszeliśmy tego typu „niewygodne” pytania ze strony dzieci. 

Być może czuliśmy się nawet zakłopotani, ale czy słusznie? Czy to właśnie wtedy nie nadarza 

się znakomita okazja do tego, aby szczerze porozmawiać o „inności” , a tym samym o 

tolerancji??? 

Słowo tolerancja, to słowo klucz. Jak się jej uczyć? Od czego zacząć? 

Zacznij od siebie! Pomyśl, czy czasem Twoje osobiste uprzedzenia, być może 

wyniesione z własnego środowiska nie wpłynęły na takie postrzeganie tematu. Nawet jeśli nie 

przejawiamy dyskryminujących zachowań, to być może powielane przez wieki stereotypy, 

które się w nas zakorzeniły lub brak wystarczającej wiedzy, jest tym wyrośniętym murem i tą 

przyczyną, która ma wpływ na postrzeganie i niesłuszne przekonania o innych osobach. 

Autorefleksja, korygowanie własnych potencjalnych uprzedzeń to pierwsze, co musimy 

zrobić. Jeśli chcemy nasze dzieci nauczyć tolerancji i akceptacji, sami musimy zgodnie z tymi 

wartościami żyć. 



Tolerancja to  umiejętność szanowania odmienności. To jednocześnie zgoda na to, że 

każdy z nas ma prawo głosić i wyznawać własne poglądy, a my nie musimy wcale się z nimi 

zgadzać, ponieważ każdy z nas jest indywidualnością i każdy jest godny szacunku, taki jaki 

jest. 

Poniżej kilka wskazówek, które mogą przydać się nam w rozmowie z dzieckiem: 

 Nie zbywaj „niewygodnych” pytań dziecka. Pamiętaj o tym, że dzieci nie rodzą się z 

wiedzą, muszą ją zdobyć, są jednocześnie ciekawe i nie boją się pytać. Jeśli więc 

zdarzy się Wam usłyszeć pytanie np. „Czemu ta dziewczynka jest gruba”?, nie uciszaj 

dziecka, nie zbywaj go, nie reaguj złością, nie zmieniaj tematu, nie wstydź się, ani nie 

zawstydzaj dziecka. Dzieci zadając „niewygodne” pytania, nie robią nic złego. Wręcz 

przeciwnie. Pokazują nam w ten sposób, że są dobrymi obserwatorami świata, 

zauważają różnice, a to z kolei jest ważne dla przyszłych sukcesów edukacyjnych i 

społecznych. Dlatego jeśli dziecko pyta, potraktuj to jako okazję do rozmowy w 

nieoceniający sposób.  

 

 Rozmawiaj z dziećmi o tolerancji i „inności” tak jak o bezpieczeństwie. Bardzo często 

rozmawiamy z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa, o tym, co wolno, a czego nie. 

Powtarzamy je wielokrotnie, upewniamy się, czy zrozumiały, wiemy, że powtarzając 

je robimy to dla ich dobra. Tak samo powinno być z rozmowami o różnorodności. 

Uczmy dzieci rozumienia pojęć takich jak rasa, płeć, niepełnosprawność, szacunek, 

empatia. Traktujmy te rozmowy o „odmiennościach”, w sposób naturalny, tak jak 

byśmy rozmawiali na każdy inny temat, który nie sprawia nam trudności. 

 

 Nie bójmy się rozmawiać. Jeśli sami czegoś nie wiemy, dokształcajmy się, edukujmy, 

czytajmy. Nie podejmowanie tematu zaszczepia w dzieciach poczucie, że być może to 

jest temat tabu, dlatego nie wolno pytać i rozmawiać. Dlatego wykorzystujmy każdy 

moment do wspólnych rozmów, edukujmy się wspólnie. Pomogą nam w tym m.in. 

literatura, różne wydarzenia kulturowe, materiały edukacyjne dostępne w sieci. 

 

 Używaj języka pełnego szacunku. Dziecko bierze z nas przykład. Obserwując nas, 

słyszy, jeśli my sami używamy dyskryminujących stwierdzeń, czy przypinamy komuś 

etykietkę. Koduje te informacje w sobie. Dlatego zwracajmy uwagę na nas samych, na 

to, co mówimy i w jaki sposób. Jeśli dziecko nauczy się różnych określeń od 

rówieśników, i będą to wypowiedzi lekceważące innych, korygujmy je, zwracajmy 

uwagę, że określenia te są krzywdzące. 

 

 Jeśli chcemy nauczyć dzieci dialogu i tolerancji wobec innych, uświadamiajmy ich, że 

pomimo tego, że między ludźmi są indywidualne różnice, to mamy także mnóstwo 



podobieństw. To my dorośli często definiujemy kogoś za pomocą mocnych i słabych 

stron. Dzieci owszem zauważają różnice fizyczne, psychiczne i niepełnosprawności, 

jednak nie oceniają tego automatycznie, to nasza rola w tym, aby nauczyć je 

nieoceniającego podchodzenia do różnic. 

 

 Pamiętajmy o tym na co dzień, że nasze codzienne działania mają wielką wagę i 

wpływ na kreowanie rzeczywistości. To my tworzymy świat, w którym żyjemy. 

Bądźmy życzliwi, otwarci, wrażliwi i serdeczni. Promujmy tolerancyjny sposób bycia, 

sprawmy by był drogowskazem naszej moralności. 
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