
TEMAT DNIA: PRAWA DZIECKA. 

Dziś na zajęciach zaznajomicie się z Waszymi prawami. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 37 (wg B. Formy): do tych ćwiczeń zapraszamy 

rodzeństwo lub rodzica.  

• „Marsz z przysiadami” – dzieci maszerują na dywanie. Na hasło rodzica: Hej! wykonują 

przysiad, po czym maszerują dalej.  

• „Witajcie, plecy” – Dzieci stają w dwóch rzędach w wyznaczonej odległości. Odwracają się 

do siebie tyłem. Na hasło rodzica: Już! – idą powoli tyłem tak, aby dotknąć pleców partnera, 

po czym wracają na miejsce.  

• „Mosty” – jedno dziecko stoi w rozkroku, a drugie przechodzi na czworakach pod jego 

nogami. 

2. „UNICEF” – zapoznanie dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami 

wspierania tej organizacji. Rozmowa na temat praw i obowiązków. Zapoznanie dzieci z 

prawami dziecka. Rodzic pokazuje logo UNICEFU.  

 

Pyta dziecko:  

• Co przedstawiono na logotypie?  

• Czy wiecie, do jakiej organizacji należy to logo?  

• Czym zajmuje się UNICEF?  

• Jak można wspierać tę organizację? 

 Rodzic czyta poniższą informację o działalności UNICEF-u: 

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie 

szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - 

UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami 



państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, 

ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. 

3. Następnie przechodzi do rozmowy o prawach i obowiązkach. Pyta:  

• Co to są prawa?  

• Czym różnią się prawa od obowiązków?  

• Czy dzieci też mają obowiązki i prawa? Jakie?  

PRAWA DZIECKA: 

  



 

  

 



     

  

Wspólnie z rodzicem obejrzyj prezentację o prawach dzieci. Link 

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk  

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 37 zapraszamy rodzeństwo do wspólnych ćwiczeń.  

• „Razem” – podawanie piłki górą. Dzieci siedzą w rozkroku na dywanie, jedno za drugim. 

Pierwsze dziecko podaje górą pikę następnemu, a ono przekazuje ją kolejnemu, aż do 

samego końca i z powrotem. Następnie pierwsze dziecko podaje piłkę bokiem w prawo, 

drugie – bokiem w lewo itd. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  

• „Celowanie” – ćwiczenie celności. Rodzic ustawia dużą piłkę. Trzy metry od niej staje 

dziecko, otrzymuje małą piłeczkę (np. tenisową) i ma za zadanie trafić nią w dużą piłkę. 

Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  

• „Złap mnie, jeśli potrafisz” – ćwiczenie precyzji ruchów i refleksu. Dzieci stają przy 

ścianie. Rodzic rozdaje piłki, które dzieci mają odbić od ściany i złapać. Następnie muszą 

wykonać dodatkowe zadanie przed złapaniem piłki, np. klasnąć, złapać się za włosy, 

dotknąć kolan, skrzyżować dłonie na piersiach.  

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk


• „Wzajemne wsparcie” – ćwiczenie współpracy. Dzieci leżą na plecach jedno obok 

drugiego. Rodzic turla piłkę, dzieci podpierają się rączkami z tyłu i podnoszą nogi, by piłka 

swobodnie się przeturlała. W kolejnej rundzie rodzic turla piłkę szybciej. 

5. Doskonalenie motoryki małej w zabawach konstrukcyjnych – „piramida” oraz 

przewlekanki lub nawlekanki. Budowanie kształtu piramidy z drewnianych klocków.  

Nawlekanie makaronu na sznureczki/ sznurowadła.  

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Miłej zabawy!!!!! 


