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MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Prawa Dziecka”. 

 



 
 

1. Co przedstawiono na logotypie? 

 Czy wiecie, do jakiej organizacji należy to logo?  

Czym zajmuje się UNICEF? 

 Jak można wspierać tę organizację? 

 

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. 

UNICEF nie jest finansowany przez ONZ i dlatego potrzebuje wsparcia 

Darczyńców, aby nieść pomoc dzieciom. 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, 

przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym 

dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka 

uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. 

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw 

dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie 

działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, 

pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz 



dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o 

prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy 

projekt. 

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż 

zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. 

Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać 

przysługujących mu praw. 

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko 

rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć 

świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się 

uzupełniają. 

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności 

UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i 

standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. 

 
 

 

 

 

 



 2.Co to są prawa?  

Czym różnią się prawa od obowiązków?  

Czy dzieci też mają obowiązki i prawa?  

Jakie?  

 

 

 

 

 

PRAWA DZIECKA 

 
 Prawo do życia 

 

 
 



 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



Prawo do ochrony przed przemocą 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



3. „Co to za prawo?”  

Dziecko pokazuje (lub rysuje) wylosowane prawo, a rodzice próbują zgadnąć, 

co zobaczyły. Następnie rodzic rysuje dla dziecka. 

 

4. „Piniata” – wspólne przygotowanie pinaty.  

Poproś rodziców o przygotowanie materiałów i pomoc przy tworzeniu piniaty. 

Poniżej link jak ją zrobić. Powodzenia!!!! 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G75dbrJHRrg 

 

 

 

5. „Prawo do zabawy” – zabawa plastyczna, rysowanie pod stołem, 

doskonalenie motoryki małej. 

Rodzic przykleja pod stołem duże kartki (na spodzie stołu). Dziecko leży na 

dywanie i tworzy rysunki 

o dowolnej tematyce.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G75dbrJHRrg


6. „Zabawa z piłką” – kończenie słów rodzica.:  

 

Mam prawo do…,  

Nie mam prawa do…  

Rodzic rzuca do dzieci piłkę i prosi o skończenie zdania. 
 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 

 


