
 

 Witajcie Sówki. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o 

prawach i obowiązkach dzieci na całym świecie. Zastanowimy się wspólnie co je różni, co 

dzieli, czemu niektóre dzieci są wesołe, a inne smutne. Porozmawiamy o  sposobach pomocy 

innym  z biednych rejonów świata, a także zastanowimy się nam marzeniami, czym są, czy się 

spełniają, czy warto je mieć. Opowiemy o ulubionych zajęciach i zabawach.  Czy zabawki 

dzieci z różnych regionów świata są takie same? Tego wszystkiego dowiecie się podczas 

naszych wspólnych zajęć.  

Realizowany temat: Nasze prawa i obowiązki 

Cele ogólne: 

• Zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie 

• Rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych  

• Doskonalenie umiejętności czytania 

Propozycja zajęć 

Zabawa integracyjna „Mały człowiek”.( Dziecko ilustruje ruchem treść wiersza) 
 
Mały człowiek, duża sprawa. (dziecko  przykuca,  wstaje  i zatacza rękami  koło) 
Mały człowiek ma swe prawa. (dziecko  rękami wskazują siebie) 
Strzegąc praw tych należycie, (dziecko  krzyżuje ręce i przykłada do siebie) 
układamy dziecku życie. (dziecko klaszcze, a następnie witają się przez podanie ręki 
z rodzicem) 

Wysłuchanie piosenki o prawach dziecka – rozmowa nt treści utworu 

Sówki posłuchajcie piosenki , która mówi nam o prawach dziecka na całym świecie. 
Prosimy Was, abyście podczas słuchania postarali się zapamiętać, o jakich prawach 
dziecka śpiewają dzieci w piosence. Poniżej tekst piosenki do nauki dla Was. 

https://youtu.be/SJgGFpxh6kY 

 

 

https://youtu.be/SJgGFpxh6kY


Mam prawo żyć  

Mam prawo być sobą 

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. 

Mam prawo kochać i kochanym być  

 Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. 

 Mogę się śmiać 

 Może się dziać pięknie  

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.  

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych  

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.  

Ref: Dziecka prawa, poważna sprawa 

Dziecka prawa to nie zabawa. 

Mam prawo śnić, mam prawo być inny  

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.  

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę 

 Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

Ref:  

Rodzic prosi dziecko by opowiedziało o czym jest ta piosenka, o jakich prawach jest w niej 
mowa.  

Zabawa „Prawda- Nieprawda” ćwicząca logiczne myślenie 

Rodzic wypowiada różne zdania. Jeśli zdaniem dzieci zdanie jest prawdziwe , klaszczą, 
jeśli jest nieprawdziwe – tupią nogami. Przykładowe zdania: 

- Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.  

- Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę. 

Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia  



- Mogę bawić się tylko z kolegami , których wybierze ( imię dziecka) 

- Mogę uczy się wszystkiego , co mnie zaciekawi 

- Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. 

- Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze ( imię dziecka) 

- Nikt nie może mnie poniżać , krzywdzić i bić 

Praca plastyczna „Nasze prawa”. 

Waszym zadaniem jest stworzeniem plakatu, który pokaże jakie prawa są dla was 
najważniejsze. Możecie rysować, wyklejać i ozdabiać dowolnie swój plakat. Powieście 
swoją pracę w widocznym miejscu.  

Co to jest prawo? 

 

Mam prawo do zabawy- mam też obowiązek sprzątania po niej 

Mam prawo do opieki lekarskiej- obowiązek dbania o swoje zdrowie 

Mam prawo do życia w rodzinie- obowiązek dzielenia się z najbliższymi, troski o nich 

Mam prawo do nauki- obowiązek i odpowiedzialność za swoją wiedzę. 

Praca z książką 

KP4, s.29a- dopasowywanie treści przeczytanej przez rodzica do obrazka 

1. Prawo do wychowania w rodzinie, 2. Prawo do wychowania przed przemocą, 3. 
Prawo do zabawy i wypoczynku. 4. Prawo do wyrażania własnych poglądów, 5. 
Prawo do opieki zdrowotnej. 6. Prawo do edukacji. 



KP4.s. 29b- odczytywanie krótkich zdań łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, rysowanie 
swoich obowiązków w domu i podczas zajęć. 

 

Miłej pracy oraz dobrego dnia życzą Pani Magda oraz Pani Asia. 


