
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA 1.06.2020r. 

 

 

Temat:  „Prawa dziecka” 

 

 

1. Na początek zapraszam Was do zabawy ruchowej: „Kto jak skacze” . Naśladuj 

bohaterów piosenki, pokażą Ci oni jak skacze dane zwierzątko. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

 

2. Czy wiesz jakie jest dzisiaj święto? Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na 

całym świecie dzisiaj dzieci mają swoje święto. Zobacz poniższy film kolegów i 

koleżanek z innych krajów. Porozmawiaj z mamusią/tatusiem o tym, czy się te dzieci 

od siebie różnią (każde z nich jest inne, ma inny kolor skóry, inny kształt oczu, inne 

fryzury i ubrania).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

 

3. Przyjrzyj się proszę poniższym ilustracjom dziewczynek i chłopców z różnych krajów. 

 

Jak myślisz: 

- Czy dziecko jest człowiekiem? 

- Czy dorosły człowiek był kiedyś dzieckiem? 

- Czy wiecie co oznacza słowo prawo? 

 

Na świecie są rzeczy jednakowe dla wszystkich ludzi i  to są właśnie prawa. Prawo to 

znaczy, że komuś coś wolno lub czegoś nie wolno. 

 

Jak myślisz: 

- Czy na świecie (w przedszkolu w domu podczas zabaw) można działać bez praw?  

- Co działoby się gdyby ludzie nie przestrzegali prawa? (chaos, bałagan, zamieszanie) 

 

„Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".  

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


 

 

 



  



 

 

 



 

 

 



 

 



4. „Jesteśmy dziećmi” – zatańcz z mamusią/tatusiem do piosenki       

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

5. Mamusia/tatuś przeczyta Ci teraz wiersz „O prawach dziecka” Marcina 

Brykczyńskiego. 

 

„O prawach dziecka” 

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 was 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 zrobienia 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 różnię 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. 

 

Odpowiedz proszę na pytania: 

- Co to są prawa? 

- Kto ma swoje prawa? 

- Jakie prawa mają dzieci? 

- Czy potrzebne są prawa dla dzieci? 

 

 

6. „Mój portret” – Narysuj proszę swój portret       

 

 

7. Poniżej zamieszczam kilka kolorowanek dla chętnych dzieci: 

 

 

      Pozdrawiam serdecznie: Izabela Młokosiewicz 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 


