
Witajcie kochani w ten piękny słoneczny, ciepły czwartek  

Witam wszystkich, którzy wstali „prawą nogą” 

są weseli, sympatyczni i gotowi do zabawy. 

Niech do mnie pomachają ręką i ładnie się uśmiechną. 

Witam również tych, którzy wstali „lewą nogą” 

są niewyspani, smutni, źli, zmęczeni. 

Niech udają, że machają rękami i zrobią „kwaśną minę”. 

Możemy być wielcy w oka mgnieniu 

Możemy być całkiem mali 

Lecz nigdy nie będziemy sami ! 

 

Wczoraj poznaliśmy dzieci z różnych stron świata. Dziś 

poznamy prawa i obowiązki małego człowieka. Bardzo to poważnie 

brzmi, ale zaraz się wszystkiego dowiecie, zapraszamy  

 

4.06.2020r (czwartek) 

Na początek naszych zajęć zapraszamy Was do zabawy z 

bańkami mydlanymi mają coś w sobie fascynującego, jak myślicie…? 

Jeżeli macie możliwość zróbcie to zadanie na powietrzu, wtedy 

podłoga w domu nie będzie mokra Zabawa „Szybko i dużo” polega 

na tym w podanym czasie 5-15sek. wydmuchać jak największą ilość 

baniek. Mogą to być przerywane sesje (wdech-wydech) lub po prostu 

jeden długi wydech. Rodzic odlicza na głos czas. 

 



 

 



Obejrzyjcie teraz prezentację multimedialną „Znamy swoje prawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=hbfLxqiefqw&fbclid=IwAR2B9Ci

scvuqyejaXCJvYqj5AobLNzuVuQ86IWk-72TGh_j35FGtXeRQfHM 

 

 

 Już wiecie jakie macie prawa…, umiecie je wymienić?? Chcemy, 

żebyście już od lat zdawali sobie sprawę z tego, że Wam dzieciom 

przysługują prawa, które przekładają się na Wasze codzienne życie. 

Dziś trudno w to uwierzyć, ale jeszcze nie tak dawno dzieci 

miały niewiele własnych praw. Sytuację tę zmieniła Konwencja o 

Prawach Dziecka uchwalona przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Jest to najważniejszy dokument 

chroniący prawa dziecka. Dzięki Konwencji, dzieci na całym świecie 

zaczęto traktować jako osoby, które mają takie same prawa jak 

dorośli. Bardzo ważne jest, by każde dziecko znało swoje prawa i 

wiedziało, jak z nich korzystać! Pamiętajcie o tym!! 
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Jednym z Waszych praw było prawo do zabawy, zapraszamy 

Was kochani teraz na rozwiązanie zagadek słownych dotyczących 

zabawek (podzielcie odgadnięte wyrazy na sylaby oraz na głoski i 

policzcie je).Wybierzcie dowolną kartę pracy i wykonajcie ją 

Czy znacie zabawkę,            Mała deseczka 

 którą w karnawale                     na długim sznurze. 

 wszyscy kupują                         Raz jesteś na dole, 

 i biorą na bale?  (balon)            raz jesteś na górze. (huśtawka) 



Kolorowa kula,    Możesz z nich zbudować  

trzeba ją nadmuchać,   razem z kolegami 

by przez całe lato    kolorowy domek 

turlać ją i rzucać.  (piłka)  z dachem i oknami  (klocki) 

 

Są na nich huśtawki    Podobna do łyżki 

ławki i drabinki.     Lecz nikt jej nie zjada 

Latem się tu bawią,    chętnie do wiaderka  

chłopcy i dziewczynki. (plac zabaw)  żółty piasek wkłada  (łopatka) 

 

Pluszowy przyjaciel   Siedzą w sklepie z zabawkami 

Z oklapniętym uszkiem   mają uśmiechnięte minki 

Wskakuje wieczorem   piękne suknie, złote loki 

Pod Twoją poduszkę  (miś)  Bardzo lubią je dziewczynki (lalka) 

 

     

 

 



 



 



 

 

 

 



 



 



Oprócz praw dzieci mają, także obowiązki, spójrzcie na obrazki 

i powiedzcie, które wykonujecie każdego dnia, czy trudno je 

wykonywać ? 

  

   

 



  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  Na koniec wspólnie spędzonego czasu zapraszamy na gry 

interaktywne dotyczące praw dziecka 

https://wordwall.net/pl/resource/2672083/prawda-fa%C5%82sz-

prawa-dziecka „Prawda – fałsz” 

https://wordwall.net/pl/resource/680574/prawa-dziecka-memory 

https://wordwall.net/pl/resource/2676976/wykre%C5%9Blanka-

prawa-dziecka   „Wykreślanka” 
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Propozycje od nauczyciela wspomagającego  

 



 

 

 

 



 


