
TEMAT TYGODNIA:  DZIEŃ DZIECKA 

PONIEDZIAŁEK:  NASZE PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

 

Drogie dzieci! 

Dzisiaj Wasze święto. Mamy nadzieję, że miło spędzicie dzisiejszy dzień. 

Życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo radości, uśmiechu i wielu 

sukcesów. Mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się z Wami wszystkimi. 

 

 

1. „Malowanie oburącz” – ćwiczenia motoryki dużej. Dziecko w powietrzu 

rysuje dowolne obrazki, powtarzając słowa : Gdy wspólnie pracują ręce, 

możesz napisać więcej.  



2. Piosenka o prawach dziecka – wysłuchanie piosenki.  

Prosimy o uważne słuchanie: za chwilę wysłuchasz piosenki o prawach dzieci na 

całym świecie. Proszę Cię, podczas słuchania postaraj się zapamiętać , o jakich 

prawach dziecka śpiewają dzieci w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

 

 

3. „Prawda- nieprawda” -  zabawa ćwicząca logiczne myślenie. 

Wypowiadamy różne zdania, jeśli zdaniem dziecka zdanie jest prawdziwe – 

klaszczą, jeśli 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 uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi 

- mam prawo do tajemnic i własnego zdania; 

- nikt nie może mnie bić; 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


4. Omówienie z dzieckiem jego Praw. 

Rodzic pokazuje ilustrację poniżej i tłumaczy jakie dzieci mają prawa. Rozmawia 

z dzieckiem, upewniając się czy rozumie każde prawo. 

 

 

5. Praca plastyczna. 

Stworzenie razem z dzieckiem plakatu, który będzie pokazywał, jakie prawa dzieci są 

dla niego najważniejsze.  

Można rysować, pisać, wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat.  

Przyda się szary papier, mazaki, kredki, nożyczki i kolorowe kartki, nalepki…itp. 

Plakat można powiesić np. na drzwiach aby dziecko nauczyło się swoich praw. 

 

 

 

 

 



6. Kolorowanka na Dzień Dziecka. 

Pokoloruj używając wielu kolorów, staraj się nie wychodzić za linię. 

 

 

 

 

 



7. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego wg. Montessorii:  

- pamiętaj o pielegnacji roślin w swoim domu, ogrodzie. Podlej roślinki, przetrzyj 

liście, upewnij się, że stoją w odpowiednij miejscu (słońce lub cień). Pamiętaj – rób to 

regularnie.  

Czy masz już wiosenne kwiatki  na swoim balkonie? Może prześlesz nam zdjęcia? 

 

Dzieci 6-letnie: 

- pamiętajcie o uzupełnieniu książki. Zaczynamy od strony 29. Rozłużcie materiał  

w książce na cały tydzień. 

Dodatkowe zadania: 

Uzupełnij puste pola wykonując działania matematyczne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodzicu! 

  

 

 

 

Życzymy miłego dnia Kochani! 

Panie z przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 


