
Szanowni Rodzice i Misiaki :) 

Dzisiaj pięćdziesiąty piąty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 

edukacjadomowamisie@gmail.com :)  

Pozdrawiamy serdecznie  

02.06.2020 Temat dnia: Jakie są moje prawa i obowiązki? 

 

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

do kolejnych działań, dzisiaj będziemy rozmawiać o Waszych prawach i obowiązkach.    

Miłej zabawy!  

 

 

 Na dobry początek dnia zapraszamy na rytmiczną rozgrzewkę „W podskokach”. 

 

  

                 Kliknij w obrazek 

 

 

 

 ,,Jakie są moje prawa i obowiązki?" - rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci 

na podstawie doświadczeń dzieci, wiersza J. Korczaka „Prawa dziecka” i fragmentu 

opowiadania „Baśń o ziemnych ludkach” Juliana Ejsmonda. 

 

 

Prawa dziecka 

Janusz Korczak 

Niech się wreszcie każdy dowie, 

i rozpowie w świecie całym, 

że dziecko to także człowiek, 

tyle, że jeszcze mały. 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo


Dlatego ludzie uczeni, 

którym za to należą się brawa, 

chcąc wielu dzieci los odmienić, 

stworzyli dla Was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,  

i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 

i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wiersze poukładały 

prawa dla dzieci na całym świecie, 

byście w potrzebie z nich korzystały 

najlepiej, jak umiecie. 

 

 Dziecko - na podstawie wiersza, plakatu i swoich doświadczeń - mówi, do czego ma 

prawo. 

 

 

  



 



„Obowiązki dzieci” 

Julian Ejsmond (fragment opowiadania Baśń o ziemnych ludkach) 

 

W głębi ziemi wśród korzeni 

żyją sobie ziemne ludki… 

Ród to miły i wesoły, 

i potężny, choć malutki. 

Podczas zimy, gdy na świecie 

srogie mrozy i wichury, 

ziemne ludki zamieszkują 

kretowiska, mysie dziury… 

Ale skoro złote słonko 

promieniście znów zaświeci, 

matka - Ziemia budzi ze snu 

ukochane swoje dzieci. 

Malcy biorą się do pracy, 

pełni szczęścia i wesela, 

jeden szczotką i grzebykiem 

czesze złote włoski trzmiela. 

Drugi skrzydła chrabąszczowi 

myje gąbką, co ma siły. 

Pieszczotliwie doń przemawia: 

„Chrabąszczyku, ty mój miły”. 

Trzeci zasiadł do malarstwa: 

chwyta żuczki, chrząszcze larwy 

I odnawia na ich szatkach 

świeżą farbą zblakłe barwy. 

 

 Rodzic zadaje dziecku pytania: Gdzie żyją ziemne ludki? Matka - Ziemia budzi           

je wiosną, aby zabrały się do pracy. Jakie są ich obowiązki? Kogo przypominają       

te ziemne ludki? Czy one żyją naprawdę? Te ziemne ludki miały różne obowiązki. 

Opowiedz jakie Ty masz obowiązki w domu, a jakie w przedszkolu? 

 



 ,,Masażyki piórkiem” – zabawa relaksacyjna z piórkiem w parach (jeśli nie mamy    

w domu piórka – potrzebne nam będą dwa – to możemy je wyciąć z chusteczki 

higienicznej, którą najpierw rozwarstwimy). 

Siadamy z dzieckiem na dywanie twarzą do siebie. Każdy ma w dłoni piórko                 

i rozpoczynamy delikatny masażyk naszego towarzysza. Rodzic pomaga dziecku, 

wypowiadając rymowane polecenia: 

 pogłaszczemy teraz czoło, aby było Ci wesoło, 

 pogłaszczemy oko nasze, by mrugało do nas czasem, 

 buzia także chce głaskania, bo potrzebna jest do śmiania, 

 pogłaszczemy nasze ręce, by klaskały jak najwięcej, 

 teraz brzuszek masujemy i cichutko się śmiejemy, 

 pogłaszczemy nasze nogi i gotowe są do drogi!  

 

 

 Na zakończenie posłuchajcie piosenki o „Prawach Dziecka” -  łatwiej Wam będzie je 

zapamiętać. 

  

   Kliknij w obrazek 

https://youtu.be/Mudintn3BM4

