
Wtorek 02.06.2020 

Temat tygodnia: Dzieci z całego świata 

Temat dnia: Jacy jesteśmy? 

 

Dzień dobry! 

 Jak się czujecie po wczorajszym święcie? Mam nadzieję, że ciekawie i 

miło spędziliście czas. Dziś poznacie jakie macie prawa i obowiązki. Zapraszam 

na dzisiejsze zajęcia. Zaczynamy ☺  

 

 

1. Gimnastyka buzi i języka 

Zacznijmy dziś od gimnastyki buzi i języka. Zróbcie proszę to, co 

pokazują zwierzątka. Zabawcie się razem z rodzicami lub rodzeństwem, na 

pewno przy tej zabawie będzie dużo śmiechu. 

 

 



 

 

2. Improwizacje muzyczne- Nie czyń drugiemu  

Proponuję Wam teraz, żebyście zamienili się w wokalistkę lub wokalistę. 

Buzię już macie wyćwiczoną, więc jesteście gotowi, żeby trochę pośpiewać.  

Tylko mam mały problem  Mam słowa piosenki, ale zniknęły mi gdzieś 

nuty i nagranie, więc proszę Was o pomoc. Podam Wam słowa, a Waszym 

zadaniem będzie wymyśleć do nich melodie. Jestem pewna, że mogę na Was 

liczyć.  

Zaśpiewajcie te słowa tak jak chcecie. Możecie wymyślić swoją melodię 

albo zaśpiewać do melodii, którą znacie.  

Słowa piosenki: NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE.  

Te słowa to stare polskie przysłowie. Jak myślicie co ono oznacza?  

Znaczenie tego przysłowia jest proste, że nie należy robić komuś tego, czego 

sami byśmy nie chcieli, żeby ktoś nam zrobił. Pamiętacie? Zawsze mówimy 



o tym w przedszkolu, ale to powiedzenie ważne jest wszędzie. W domu, 

przedszkolu, na placu zabaw. Pamiętajcie o tym moje Przedszkolaki.  

 

3. Danuta Gellnerowa „Dzieci” 

Jak myślicie czy to prawda, że wszystkie dzieci na świecie są takie 

same? Lubią śpiewać, skakać i beztrosko się bawić? Ale czy wszystkie 

dzieci bywają też niegrzeczne? Przeczytajcie o tym w wierszu Danuty 

Gellnerowej pt. DZIECI.  

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

są takie same – 

lubią skakać na jednej nodze 

i lubią zanudzać mamę. 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

śpiewają wesołe piosenki 

i byle kamyk, 

byle szkiełko 

biorą jak skarb do ręki. 

Podobno dzieci 

na całym świecie 

bywają niegrzeczne czasem, 

lecz to nie u nas, 

nie w naszym mieście – 

to gdzieś za górą, za lasem… 

Porozmawiajcie z rodzicami, jakie zauważyliście podobieństwa (czyli coś, 

co jest podobne) i różnice (coś, co jest inne) między dziećmi na podstawie 

wiersza i własnych obserwacji dzieci.  

 Jak myślicie co lubią wszystkie dzieci na całym świecie, a czego dzieci 

potrzebują?  



4. Prawa i obowiązki dziecka 

Kochani, jak wiecie każdy z nas ma swoje prawa i obowiązki. I dorośli i 

dzieci. Dla dzieci powstały specjalne prawa, które my, dorośli, musimy 

przestrzegać i obowiązki, z których Wy musicie się wywiązywać.  

Istnieje nawet taka organizacja, która dba o dzieci i ich prawa. Działa po 

to, aby pomagać dzieciom. Ta organizacja nazywa się UNICEF. 

Zobaczcie jakie ma logo.  

 

 

Tak jak mówiłam UNICEF dba o Wasze prawa, ale czy Wy wiecie jakie 

one są? Jeśli nie, to popatrzcie na obrazki, zastanówcie się co one 

przedstawiają, a następnie poproście rodziców, żeby Wam przeczytali 

podpis na zdjęciu.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Pamiętajcie, że oprócz praw, czyli czegoś co Wam się należy; macie 

również swoje obowiązki, czyli coś co musicie wykonywać. Oto niektóre 

z obowiązków: 

➢ przestrzeganie zawartych umów; 

➢ dbanie i szanowanie cudzej własności, nie niszczenie jej; 

➢ nie przeszkadzanie innym w pracy i w zabawie; 

➢  utrzymywanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu ( sali, 

szatni, łazience, kącikach zainteresowań, zabawkach); 

➢ szanowanie siebie i innych; 

➢ używanie magicznych  słów Proszę, Przepraszam, Dziękuję, 

Dzień dobry, Do widzenia; 

➢ zgodnie współdziałać w zespole – dzielić się zabawkami. 

 



Więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie UNICEF: 

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci 

  

Zapraszam Was również do wysłuchania piosenki o prawach dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc 

 

Ref. Dzieci swoje prawa mają, 

 teraz wszyscy je poznają. /2x  

 

Mam prawo ze swoją rodziną być,  

w swoim kraju godnie, bezpiecznie żyć  

i mieć swoje miejsce, by w nim schronić się,  

a gdy zachoruję, by ktoś leczył mnie.  

 

Ref. Dzieci swoje prawa mają, 

 teraz wszyscy je poznają. /2x  

Mogę swoje zdanie i sekrety mieć, 

 bawić, uczyć się, gdy tylko mam chęć.  

Ja mam swoje prawa, proszę, szanuj mnie, 

 kochaj i przytulaj, kiedy jest mi źle.  

 

Ref. Dzieci swoje prawa mają,  

teraz wszyscy je już znają. /2x 

 

5. Kolorowanki  

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie, 

Pani Ania  

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc


 



 


