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Witajcie kochane dzieciaki ! 

Dzisiaj jest Wasze Święto!!! 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji składam Wam najserdeczniejsze życzenia. 

Zdrowia, Radości, Uśmiechu na każdy  dzień. 

Wasza pani Ela 

 

Temat: Nasze prawa i obowiązki. 

Obejrzyj proszę program telewizyjny 

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

2.Piosenka prawach dziecka  

 

Piosenka o prawach dziecka  
sł. i muz. Jerzy Kobyliński  

Mam prawo żyć,  

Mam prawo być sobą,  

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  

Mam prawo kochać i kochanym być,  

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  

Mogę się śmiać,  

Może się dziać pięknie,  

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.  

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,  

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.  

Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa.  

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,  

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.  

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,  

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.  

Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa 

Tutaj znajdziesz pomoc. 

https://www.youtube.com/watch?v=SJgGFpxh6kY 
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4.„Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie. R. wypowiada różne 

zdania. Jeśli zdaniem dziecka zdanie jest prawdziwe, klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią 

nogami. Przykładowe zdania:  

– Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.  

– Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.  

– Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.  

– Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka).  

– Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.  

– Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.  

– Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka).  

– Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić. 
 
A teraz coś dla rodziców 

https://www.youtube.com/watch?v=qKPJX3nV3gU 
 
Kochane dzieci macie prawa ale i obowiązki nie zapominajcie o nich, ale o tym 

powiedzą  Wam rodzice. 

Wykonaj proszę zadania w karcie pracy. 

 
  
Praca z KP4.29a – dopasowywanie treści przeczytanej przez rodzica do obrazka:  

1. prawo do wychowania w rodzinie, 2. prawo do ochrony przed przemocą, 3. prawo do 

zabawy i wypoczynku, 4. prawo do wyrażania własnych poglądów, 5. prawo do opieki 

zdrowotnej, 6. prawo do edukacji.  

Praca z KP4.29b – odczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, 

rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć.  

 

 

 MIŁEGO DNIA!!! 
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