
Data: 02.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Tacy sami, a jednak inni 

Temat dnia: Jakie są moje prawa i obowiązki? 

 

Dzień dobry przedszkolaki ! 

Dzisiejszy dzień zaczniemy od zabawy z pokazywaniem. Uwaga!..  Start! 

,,POKAŻ PROSZĘ” 

Pokaż proszę, gdzie masz oczy, 

gdzie masz uszy, 

a gdzie nos, 

pokaż rękę, 

pokaż nogę, 

gdzie na głowie rośnie włos? 

Podnieś rękę, 

tupnij nogą 

kiwnij głową "tak" lub "nie", 

klaśnij w ręce 

skocz do góry 

i uśmiechnij się! 😊  

 

 

 



Teraz posłuchajcie wiersza: 

,,O prawach dziecka” – M. Brykczyński 

Niech się wreszcie każdy dowie  

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los zmienić, 

Spisali dla nich 

mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta, 

Spróbujcie dobrze zapamiętać. 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,  

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.  

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać, 

I każdego mogę na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa 

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wierszu poukładały, 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej jak umiecie. 

 

-Rozmowa na temat przeczytanego wiersza. 

-Kto ma swoje prawa?  

-Jakie prawa mają dzieci?  

-Czy potrzebne są prawa dla dzieci? 

 

 



-Spójrzcie teraz na ilustracje poniżej. Przedstawiają one niektóre prawa.  

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

Krótka przerwa na taniec połamaniec: 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo


Oprócz praw, każdy z Was ma również obowiązki, np. 

-przestrzeganie umów zawartych z nauczycielkami (kontrakt grupowy)  

-przestrzeganie praw innych dzieci 

-obowiązek kochania i szanowania rodziców 

- obowiązek dbania o zdrowie i pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych 

- obowiązek wysłuchania innych i akceptowania odmiennego zdania  

- obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności 

- obowiązek szanowania siebie i innych 

- obowiązek pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych 

Chciałabym byście wspólnie z rodzicami uzgodnili jakie będziecie mieć 

obowiązki, np. sprzątanie pokoju. 

Możecie stworzyć swój kalendarz obowiązków 😊  

 

Na koniec zapraszam do tańca przy piosence, którą wczoraj poznaliście 

,,Wszystkie dzieci nasze są” : 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

Dzisiaj to na tyle.  

Miłego dnia ! 

P. Angelika  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ

