
02. 06. 2020r. - wtorek  „Prawa dzieci” 
 
Dzień dobry 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 na świecie. Dziecko – podobnie jak 
dorosły człowiek – ma swoje prawa. Czy dzieci znają swoje prawa?. Czy je rozumieją?. Pomóżmy im 
zrozumieć ich prawo do wyrażania emocji, prawo do miłości i bezpieczeństwa, do wyrażania siebie samego 
w odpowiedni sposób oraz prawo do godności i szacunku. 
                                                                                                            Anna K. 
 
Kochane Dzieci ! 
Rozpoczynamy kolejny dzień. Kto sobie przypomni, jak nazywa się aktualny miesiąc? A jaki mamy dzień 
tygodnia?. Wiecie, że bohaterami miesiąca czerwca są dzieci ? 
 
1. Na dobry początek dnia, zapraszam Was i domowników (rodzeństwo, rodziców …) do zabawy 
muzycznej: „Clap Clap Sound – Singen. Pomoże Wam krótki film na stronie: 
 
                                             https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk  
 
2. Teraz to co lubicie – ZAGADKI. 

(1) „Dmuchaną zabawkę czasami nosisz w rękach. Choć nie z dumy się nadyma, czasem z hukiem 
pęka”……………….balon 

(2) „Cukrowe są blisko pisanek. Prawdziwe rogate – wiodą stado latem na górska polanę”….baran 
(3) „Ma króciutkie nóżki i maleńki ryjek. Choć igły nosi, nigdy nic nie szyje”……...jeż 
(4) „Głośno pieje kukuryku – wstań dziewczynko, wstań chłopczyku”………….kogut 

 
3. Wszystkie zagadki odgadnięte?. Brawo. W nagrodę posłuchajcie piosenki pt. „Jesteśmy dziećmi”, w 
wykonaniu zespołu „Śpiewające Brzdące”: 
                                                                        https://m.youtube.com/watch?v=7k3_mSb1zRQ  
 
4. Zapraszam na prezentację – „Prawa dziecka”. Materiał znajdziecie na stronie: 
 
                                https://www.youtube.com/watch?v=hbfLxqiefqw&t=19s 
lub na stronie: 
                            https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4&t=107s 
 
5. Zabawa ruchowo – naśladowcza do tekstu J. Stadnickiej i A. Hann „Tu mam ręce”. 
Rodzic recytuje tekst – dzieci pokazują i naśladują. 
 

Tu mam ręce, tu mam nogi, 
a pośrodku brzuszek. 

Tu mam głowę, a na głowie 
z obu stron mam uszy. 

Moje ręce klaszczą ładnie: klaś, klaś, 
nogi tańczą raz i dwa: tupu, tupu, 

w głowie mam pomysłów dużo: ho, ho! 
Buzia śpiewa: tralala (tralala). 

Tu mam brodę, a tu nosek, 
tu jest moje czoło. 

Jak zobaczę się w lusterku, 
śmieję się wesoło! 
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6. Posłuchajcie piosenki o prawach dziecka: https://m.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 
7. Praca plastyczna. 
Przygotujcie kartki i kredki. Postawcie przed sobą lusterko. Spojrzyjcie na siebie i narysujcie swoją buzię. 
Czy będzie uśmiechnięta, czy smutna? 
 
8. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence „Podajmy sobie ręce”, którą poznaliście wczoraj. 
Przypominam, że pomoże Wam film na stronie: 
                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A 
 
Dzieci chodzą w różne strony pokoju, próbując śpiewać kolejne zwrotki piosenki. Podczas refrenu szybko 
podają ręce jednemu z domowników i obracają się podskokami przez osiem taktów. Przy powtórzeniu 
melodii refrenu, stają przodem do siebie i klaszczą w rytmie piosenki. Proszę, nauczcie się drugiej zwrotki. 
 
9. Drodzy Rodzice. W wolnej chwili przeczytajcie dzieciom opowiadanie Olgi Masiuk, pt. „Prawa dzieci” i 
porozmawiajcie z nimi na temat opowiadania. 
 
Prawa dzieci 
Olga Masiuk 
 

Marysia usiadła zrezygnowana: 
- Nie wiem, jak to jest być Pakiem – powiedziała do mnie. - Ale być dzieckiem jest bardzo, bardzo trudno. 
- Naprawdę? Myślałem, że to przyjemność. 

Marysia pokręciła głową. 
- Niczego ci nie wolno. Nie masz do niczego prawa. Nie jesteś normalnym człowiekiem. 
- Ja nie jestem. Ale wydawało mi się, że ludzie – dzieci mają całkiem nieźle – rzekłem. 
- To nieprawda – westchnęła Marysia i pobiegła bawić się z Martą. 

Dużo o tym myślałem. Poszedłem do Jacka, bo on jest bardzo mądry. 
- Jacku, jak to jest być dzieckiem, dobrze czy źle? - zapytałem. 
- Słabo – odpowiedział Jacek. - Niczego ci nie wolno. Tylko zakazy: nie rób tego, nie rób tamtego. 
- A co wolno? - chciałem się dowiedzieć. 
Jacek pomyślał chwilę: 
- Czy ja wiem...chyba nic. 

Nie wyglądało to wszystko za dobrze. Popatrzyłem, jak dzieci się bawią. Były bardzo dzielne, 
zachowywały pogodę, mimo iż niczego nie mogły i nie miały żadnych praw. 

Następnego dnia pani powiedziała, że zaczniemy czytać nową książkę, o Januszu Korczaku. 
Powiedziała, że to był taki człowiek, który rozumiał, że dziecko jest tak samo ważne jak dorosły, i uważał, 
że dzieci powinny mieć swoje prawa. Nie wiem, jak pani to robi, ale zawsze czytamy takie książki, które 
pasują do naszych rozmów. 

I czytała nam, jak Korczak prowadził dom dla sierot i jak podpisywał z dziećmi umowy, i płacił im, 
jeśli dotrzymywały umów. Na przykład, ktoś oświadczał, że nie będzie się złościł przez tydzień, i Korczak 
zapisywał to w zeszycie. To była umowa. Mówił, że dzieci trzeba traktować poważnie, tak samo jak 
dorosłych. 
- Tamte dzieci miały dobrze – powiedziała Marysia. - Nam nic nie wolno. 
- Naprawdę tak myślisz? - zapytała pani. 
- Oczywiście. Moja mama zawsze mówi, że się mylę – powiedziała z goryczą Marysia. 
- Mój tata też – dodał Staś. 
- Najbardziej moja babcia tak mówi! - krzyknął Witek. 
- A w jakich sprawach się mylicie tak bardzo? - zapytała pani. 
- Ja mówiłam, że powinniśmy jeść lody codziennie – odpowiedziała Marysia. 
- Ja, że lepiej byłoby jechać na wakacje w góry niż nad morze – wyjaśnił Staś. 
- Rodzice o tym z wami dyskutują? - zapytała pani. 
- Pewnie, że tak. Spróbowaliby nie - zakrzyknął Staś. - W końcu mamy coś do powiedzenia. 
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- I słuchają waszego zdania? - chciała dalej wiedzieć pani. 
- Wiadomo – powiedziała Marysia. - Przecież mamy prawo powiedzieć co myślimy. 

Pani o nic już nie zapytała, za to zrobił to Witek: 
- Czy to koniec czytania? Bo chciałbym się pobawić w pociąg. Mogę? 
- Tak, koniec. Możecie iść się bawić, jeśli chcecie – powiedziała pani. 

I wszyscy pobiegli. Tylko ja zostałem, bo nie mogłem zrozumieć, jak to jest z tymi prawami dzieci. 
 
Pytania do rozmowy z dzieckiem na temat opowiadania: 

Jaki problem miała Marysia? 
Dlaczego dzieci uważały, że nie mają żadnych praw? 
Co znaczy „mieć do czegoś prawo? ” 
Jakie prawa mają dzieci? 
Jakie prawa mają dorośli? 

 
Proszę powiedzieć dzieciom, że istnieje taka instytucja, która broni ich praw – Rzecznik Praw Dziecka, oraz 
Dziecięcy Telefon Zaufania     800 12 12 12 
 
                                                                                          Miłej zabawy i dobrego dnia 
                                                                                                         Pani Ania 
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