
 
 
 

Temat : Dzień Dziecka 
 

Witajcie kochani dziś bardzo przyjemny dzień . Na pewno od rana dostaliście życzenia, a może 

nawet prezenty. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, więc życzymy Wam wszystkiego 

najpiękniejszego, uśmiechu na buzi,   i samych radosnych chwil.  

 

 Kochane dzieci macie na pewno swoje obowiązki w domu np. sprzątanie zabawek. Musicie 

wiedzieć, że oprócz obowiązków macie również prawa. Posłuchajcie proszę wierszyka o prawach 

dziecka: 

(Proszę przeczytać dziecku wierszyk) 

 
Witold Szwajkowski 

Dzieci mają różne prawa, 

ale głównym jest zabawa, 

więc popatrzmy w lewo, w prawo, 

jaką zająć się zabawą. 

Z kolegami albo sami, 

bez zabawek, z zabawkami, 

czy w mieszkaniu, czy na dworze, 

każde z nas się bawić może. 

Kto się bawi, ten przyznaje, 

że zabawa radość daje, 

i czas przy niej szybko leci, 

więc się lubią bawić dzieci. 



 

 

Odpowiedzcie proszę na pytania:  

 

 Co dzieci lubią robić?;  

 

Czym jest zabawa?;  

 

W co wy lubicie się bawić?;  

 

Z kim lubicie się bawić?.  

 

 

Co to są prawa dziecka?  

 

Janusz Korczak powiedział kiedyś: „Nie ma dzieci, są ludzie”. I to jest prawda. 

„Dziecko to także człowiek, tylko że jeszcze mały...”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był 

dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. 

Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana 

również człowieczeństwem. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona w art. 30 (w: 

http://brpd.gov.pl/prawa-dziecka). 

 

 

 

„Tomek zaprasza do zabawy” – Posłuchajcie proszę listu od Tomka 

„Cześć, Przedszkolaki, 

dobrze znowu być troszkę z Wami, bardzo lubię zabawy w Waszym przedszkolu, np. fajne są 

kolorowe, duże klocki, z których można postawić wielki mur, albo układanka z samochodem, 

trochę tam za dużo elementów, ale na pudełku samochód jest dla mistrza. Dzisiaj jest Wasze 

święto, życzę Wam, abyście zawsze radośnie się bawili. Z okazji Dnia Dziecka mam dla Was 

kilka pomysłów na zabawę. Oto one: 

 

Zapraszam was do zabawy: 

 

– „Kostka lodu” – poproście rodziców o kostkę lodu, poprzez zabawę kostką doprowadźcie żeby rozpuściła 

się jak najszybciej. Możecie zaprosić rodziców i rodzeństwo do rywalizacji. 

 

– „Bączki z guzików” – poproście rodziców o duży guzik. Na twardej powierzchni wprawcie 

guzik w ruch obrotowy – tak jak bączki. Poproście rodziców o pomoc w zabawie. 

 

– „Bańki” poproście rodziców o płyn do robienia baniek i zróbcie wspólnie zawody na największą bańkę 

 



A terza nadmuchajcie z pomocą rodziców balonik i wspólnie pograjcie i pobawcie się nim wedłóg własnego 

pomysłu. 

 

WSZYSTKIEGO NAJPIĘKNIEJSZEGO W TYM WYJĄTKOWYM DNIU 

NASZYM KOCHANYM MISIOM ŻYCZĄ: 

 CIOCIA ANIA, CIOCIA NATALIA, CIOCIA MARTA I CIOCIA EWA 


