
 
 

TEMAT TYGODNIA: Tydzień Dziecka 

 

 

 

Witajcie Drogie Przedszkolaki! 

Tematem tego tygodnia będzie Wasze Święto i dzieci żyjących na całym 

świecie. Kochani z tej okazji życzymy Wam wielu powodów do uśmiechu                

i radości. Rozwijania swoich talentów i pasji, beztroskiej zabawy, spełnienia 

wszystkich marzeń oraz dużo zdrowia 
 

Ściskamy i serdecznie pozdrawiamy 

TEMAT DNIA: Dzieci mają swoje prawa. 

01.06.2020 r. (poniedziałek) 

Potrzebne materiały: balonik, mazaki, 3 kartki- zielona, biała i czerwona, 

farby, miseczki na farbę, folia spożywcza. 

 

1. „Pokaż proszę" - zabawa ruchowa (dzieci 3, 4,5,6 – letnie). 

Rodzic czyta wierszyk a dziecko wykonuje polecenia: 



 
 

POKAŻ PROSZĘ 

pokaż proszę gdzie masz oczy, 

gdzie masz uszy, 

a gdzie nos, 

pokaż rękę, 

pokaż nogę, 

gdzie na głowie rośnie włos? 

podnieś rękę 

tupnij nogą 

kiwnij głową „tak" lub „nie" 

klaśnij w ręce 

skocz do góry 

i uśmiechnij się! 

 

2. „Balonik radości” - zabawa taneczna (dzieci 3, 4,5,6 – letnie). 

Dziecko nadmuchuje swój balonik i maluje na nim buźkę w zależności od tego,                   

w jakim jest nastroju. Rodzic włącza muzykę, następnie staje naprzeciwko 

dziecka, wkłada balonik między siebie a dziecko w taki sposób aby balon był 

przytrzymywany za pomocą głowy, po chwili wspólnych pląsów miejsce 

przytrzymywania baloniku zostaje zmienione na… brzuch, nogi, ramiona itd. 

 



 
 

3. „O prawach dziecka” - słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego  

(dzieci 3,4,5,6 – letnie) 

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los zmienić, 

Spisali 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 na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa 

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

Tak się tu w wierszu poukładały, prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie. 

 

Rozmowa na temat przeczytanego wiersza: 

- O kim opowiada wiersz? 

- Co to są prawa? 

- Kto ma swoje prawa? 

- Jakie prawa mają dzieci? 

- Czy potrzebne są prawa dla dzieci? 

 

4. „Czym jest UNICEF?” - zapoznanie z działalnością organizacji (5,6-

letnie dzieci). 

 

Rodzic informuje dziecko, że istnieje organizacja, która dba o dzieci i ich prawa: 

Organizacja ta nazywa się UNICEF powstała ona dawno temu (po II wojnie 

światowej), aby pomóc dzieciom, które straciły rodziców, były głodne i nie 

miały gdzie mieszkać. Dziś też są dzieci, które są głodne, chore, nie mają 

domów, nie mogą się uczyć. Organizacja ta wysyła do tych państw lekarzy, 



 
 

nauczycieli oraz stara się, aby dzieci miały jedzenie i ubranie. Polskie dzieci, 

gdy jest im źle, mogą zwrócić się o pomoc do Komitetu Ochrony Praw Dziecka, 

który mieści się w Warszawie. Jeśli wy czujecie się źle traktowani, skrzywdzeni 

lub wasz kolega lub koleżanka, powiedzcie o tym rodzicowi. Wszystkie dzieci 

mają prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, móc się bawić i uczyć oraz aby 

być kochane i szanowane. 

 

 

5. „Prawa i obowiązki” – zabawa dydaktyczna (dzieci 3, 4, 5, 6 – 

letnie). 

Rodzic zwraca dziecku uwagę na to iż każdy ma swoje prawa, ale także 

obowiązki wobec siebie i innych (jeśli mam prawo do szacunku, to mam też 

obowiązek szanować innych).  

Rodzic pokazuje na ilustracji Prawa dziecka i czyta podpisy - dziecko 

dopowiada jaki obowiązek z tym się wiąże: 



 
 

 

 

Przykładowe prawa oraz wiążące się z tym obowiązki: 

- Prawo do posiadania rodziny – obowiązek kochania i szanowania rodziców. 

- Prawo do opieki medycznej – obowiązek dbania o zdrowie i pełnej akceptacji 

dzieci niepełnosprawnych. 



 
 

- Prawo do wypowiedzi – obowiązek wysłuchania innych i akceptowania 

odmiennego zdania 

- Prawo do nauki – obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności 

- Prawo do godności i szacunku - obowiązek szanowania siebie i innych 

- Prawo do życia i rozwoju – obowiązek akceptowania tempa rozwoju innych 

dzieci. 

- Prawo do ochrony przed dyskryminacją – obowiązek akceptowania 

odmienności innych. 

- Prawo do wypowiedzi, wolności myśli, sumienia i wyznania – uznawanie 

prawa innych do posiadania odmiennego niż moje zdania i swobodnego 

wyrażania go. 

- Prawo do ochrony przed agresją i zaniedbaniem – nie stosowanie przemocy, 

agresji wobec innych. 

- Prawo do ochrony prywatności - obowiązek szanowania prywatności innych 

- Prawo do nauki – obowiązek sumiennej nauki i rozwijania swoich zdolności 

- Prawo dziecka niepełnosprawnego – obowiązek pełnej akceptacji dzieci 

niepełnosprawnych. 

 

6. „Tak - nie” – zabawa ruchowa podsumowująca. (dzieci 3, 4, 5, 6-

letnie) 

Rodzic rozkłada na dywanie dwa koła. Jedno koło w kolorze zielonym z miną 

wesołą, a drugie koło czerwone z miną smutną.  Rodzic czyta prawo a dziecko 

musi ustawić się przy kole w odpowiednim kolorze: 

- Mam prawo uderzyć kolegę, kiedy nie chce się ze mną bawić. 

- Mam prawo płakać, kiedy jest mi bardzo smutno. 

- Mam prawo nie pomagać rodzicom. 

- Mam prawo bawić się z kim chcę. 

- Mam prawo zaglądać do cudzych szuflad. 

- Mam prawo powiedzieć, że mam zły humor. 



 
 

- Mam prawo zniszczyć kolegi rysunek, jeżeli mi się nie podoba to co 

namalował. 

- Mam prawo do zabawy z rodzicami. 

Każde zdanie jest omawiane. 

 

7. „Moje prawa” – malowanie palcami. (dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie) 

Wykorzystanie elementów metody Malowania Dziesięcioma Palcami.  

Rodzic  przygotowuje na ziemi dużą miskę z wodą i kilka mniejszych miseczek 

lub talerzyków z farbą, następnie owija między nogami krzesła lub stołu 

przezroczysta folię spożywczą. Podczas malowania dziecko musi mieć 

możliwość wypłukania rąk. Wykonanie zadania polega na zanurzeniu rąk  

w farbie i narysowaniu obiema rękami siebie podczas wykonywania 

obowiązków domowych . 

 

 

 



 
 

 

 

UWAGA 5 i 6 – LATKI! 

Pamiętajcie o systematycznej pracy w książkach zgodnie z tematyką tygodniową (od 

strony 29 do strony 33 w rozłożeniu na cały tydzień). 


