
01.06.2020 r. DZIEŃ DZIECKA – Jakie są moje prawa i obowiązki ? 

Drodzy Rodzice! 

Dzieci to nasz prawdziwy skarb - każdy to wie :). Ale dziecko to jest 

także mały człowiek, który zaczyna budować swoje poczucie 

tożsamości i stara się znaleźć swoje miejsce w świecie. Dziecko - 

podobnie jak dorosły człowiek - ma swoje prawa. Czy dzieci znają 

swoje prawa? Czy je rozumieją?  

Kochane dzieci! 

 

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam 

sukcesów, rozwoju pasji i talentów. Niech 

uśmiech od ucha do ucha promienieje na 

Waszych twarzach i każdego dnia spotykają 

Was przygody w gronie przyjaciół                                   

i kochającej rodziny ! 



Zapraszamy do naszych ćwiczeń i łamigłówek, które pozwolą Ci 

zrozumieć prawo do wyrażania emocji, prawo do miłości                                  

i bezpieczeństwa, prawo do wyrażania siebie samego                                    

w odpowiedni sposób, prawo do godności i szacunku. 

 

 

 

Zaproś rodziców do zabawy. Niech to będą miło i wspólnie 

spędzone chwile, dające dużo radości i satysfakcji: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=j4EiXelS

TkI&feature=emb_title 

Zadanie 1:  „ Zabawy ruchowe z poduszkami ” – rozwijanie 

kreatywności, sprawności fizycznej dziecka. 



 

 

1. Posłuchaj wiersza „Prawa dziecka” Janusza Korczaka 

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 odmienić, 

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 zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Zadanie 2:  „Jakie są moje prawa ?”– rozmowa na temat praw                            

i obowiązków dzieci na podstawie doświadczeń dzieci 

i wiersza Janusza Korczaka „Prawa dziecka”. Poszerzenie 

słownika dzieci o pojęcia praw.  



Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

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

Tak się tu wiersze poukładały, 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 

2. Rozmowa na temat przeczytanego wiersza . Odpowiedz 

na pytania: 

- Co to są prawa? 

- Kto ma swoje prawa? 

- Jakie prawa mają dzieci? 

- Czy potrzebne są prawa dla dzieci? 

Na podstawie wiersza i swoich doświadczeń – powiedz, do czego 

masz prawo. Pomogą Ci również obrazki, które ilustrują „Prawa 

dziecka”: 



 



 



 

 

Pamiętasz jak rozmawialiśmy na temat sposobów pomagania 

rodzicom w obowiązkach domowych.  

Miałeś/aś zastanowić się nad tym - co robisz, żeby pomóc mamie i 

tacie ? Jakie są Twoje obowiązki? Czy wywiązujesz się sumiennie 

ze swojego nowego obowiązku ? 

Przyjrzyj się obrazkom i powiedz w czym jeszcze możesz pomóc? 

 

 

Zadanie 3: „Jakie są moje obowiązki ?”–  rozmowa na temat                        

obowiązków dzieci na podstawie doświadczeń dzieci.                        

Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia obowiązków. 



 



Drodzy Rodzice! 

Oto link do artykułu na temat ”5 wskazówek, jak nauczyć 

dziecko wypełniać obowiązki domowe (bez nerwów i stresu)”: 

https://www.domowezawirowania.pl/obowiazki-dziecka-w-domu/ 

 

Proszę, odrysuj swoją dłoń na kartce i wytnij ją. Ustal w jaki sposób  

będziesz pomagać w domu w następnym tygodniu. Poproś mamę 

lub tatę, aby każdą Twoją propozycję zapisał/a na poszczególnych 

paluszkach. A Ty ozdób swoją „Pomocną dłoń”. Pracę powieś                 

w widocznym miejscu, abyś pamiętał/a o pomocy mamie i tacie. 

 

PA! PA! KOTECZKI 

Zadanie 4:  „ Pomocna dłoń” –  zabawa plastyczna. Wdrażanie do 

bezpiecznego posługiwania się  nożyczkami. 


