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TEMAT: NASZE PRAWA 

 

Kochane Jeżyki mamy nadzieję, że miło spędziliście wczorajszy dzień, a teraz zapraszamy  

do kolejnych działań, dzisiaj będziemy rozmawiać o Waszych prawach. Miłej zabawy!  

 

 

1. „Zabawki” – zabawa ruchowa naśladowcza.  

Rodzic mówi zagadki: 

 

 

Co to za zabawka:  

kół ma bez liku  

i pędzi jak na wyścigu.                             (dziecko naśladuje samochód, swobodnie biega,  

                                                                    ręce ułożone tak, jakby trzymało kierownicę);  

 

 

Co to za zabawka:  

choć nie płacze wcale,  

raz zakładasz jej pieluszkę, a raz korale.    (dziecko naśladuje lalkę – maszeruje na  

                                                                      sztywnych nogach);  

 

 

Co to za zabawka:  

lubi grać w nogę, lubi grać w rękę,  

gdy chcesz ją złapać, ucieka prędko.       (dziecko naśladuje piłeczkę: podskoki obunóż,  

                                                                   uginanie kolan). 

 

 

 

 

 



2. Zabawa – nasze prawo – zapoznanie z wierszem, rozmowa na temat treści utworu.  

 

Zabawa – nasze prawo  

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.  

 

Rodzic pyta: Co dzieci lubią robić?; Czym jest zabawa?; W co Ty lubisz się bawić?;  

Z kim lubisz się bawić?.  

 

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.  

 

 

3. „Prawa dziecka” Rodzic pokazuje dziecku plakat i tłumaczy, co to są prawa dziecka.  

Dziecko opowiada o swoich prawach na podstawie ilustracji.  

 

 

 



 
 
 
 
 



4. „Co do czego pasuje?” – tworzenie własnych kolekcji, klasyfikowanie według 

podanej cechy. Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające artykuły spożywcze, 

ubrania, zwierzęta i prosi, aby dziecko wybrało obrazki, które do siebie pasują 

(minimum trzy). Dziecko prezentuje swoje wybory i opowiadają o swoich kolekcjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi. W tym tygodniu będzie nam towarzyszyć 

piosenka o dzieciach. Posłuchajcie i opowiedzcie rodzicom o czym ona opowiada. 



 

              Kliknij w obrazek 

 

 

 

 

Jesteśmy dziećmi 

1. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

2. Czy mówisz po polsku, 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

 

Pozdrawiamy 

Marzena i Michalina   

 

https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ

