
 

Piątek 20.11 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

Zadanie 1 

Cel – zapoznanie z wybranymi prawami dziecka 

Recytowanie wiersza M. Brykczyńskiego „Prawa dziecka” 

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 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, 

Najlepiej, jak umiecie. 
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Zadanie  2 

Cel – zapoznanie dzieci z zadaniami organizacji UNICEF, wzbudzanie w 

dziecku wrażliwości na losy innych ludzi i empatii. 

 

Podanie informacji, że istnieje organizacja, która dba o dzieci i chroni je, gdy 

jest im źle – UNICEF 

To prawda, że dziecko to mały człowiek, który uczy się żyć. My dorośli mamy 

Wam w tym pomagać. Dlatego po II wojnie światowej powstała organizacja, 

która nazywa się UNICEF, aby pomagać dzieciom, które straciły rodziców, były 

głodne i nie miały gdzie mieszkać. Jeszcze teraz istnieją kraje, w których 

dzieciom dzieje się źle. Są głodne, chore, nie mają domów, nie mogą się uczyć. 

UNICEF wysyła do tych krajów lekarzy, nauczycieli, stara się by miały 

jedzenie, ubranie i by mogły się bawić. 

 

Zadanie  3  

 

Zabawa ruchowa przy muzyce „Piosenka o prawach 

dziecka” Małej orkiestry dni naszych, dziecko 

tańczy, skacze, śpiewa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 
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"Pamiętajcie aby po zabawie umyć ręce" 

 

  Źródło: internet 

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

