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Temat: Wszystkie dzieci nasze są 

- Dzień dziecka.  

- Prawa dziecka 

- Obowiązki dziecka 

- Gdy byłem mały… 

Witam serdecznie wszystkich uczniów oraz ich rodziców. Na wspólnych zajęciach opowiemy 

sobie o miłym i szczególnym dla Was dniu – Dniu Dziecka. Dowiecie się o waszych prawach 

ale też i o obowiązkach 

Zapraszam  

 

Dziecko to bardzo wdzięczny temat rozmyślań i wszelkich rozważań. Pisarze, poeci, 

filozofowie, psycholodzy wciąż badają fascynujący świat dziecięcych uczuć i zachowań. Nic 

dziwnego, że na przełomie stuleci powstało mnóstwo cennych spostrzeżeń i pięknych słów, 

które warto przeczytać, przemyśleć i zapamiętać.  

Posłuchajcie…. 

Dzieci są skrzydłami człowieka. (Przysłowie arabskie) 



  

Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba. (Algernon Charles Swinburne) 

Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech 

zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po 

niej i depczą ją bosymi stopami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do 

spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano. (Maria 

Montessori) 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. (Janusz Korczak) 

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – 

pomóż. (Janusz Korczak)  

 

Czy podobały się wam przysłowia. Myślę, że tak – specjalnie dla was wybierałam. 

To teraz zapraszam do obejrzenia poniższego plakatu, który przedstawia Wasze prawa -

PRAWA DZIECKA . 

Przyjrzyjcie się uważnie i spróbujcie opowiedzieć o swoich prawach na postawie 

rysunków oraz napisów – poproście rodziców o  ich odczytanie. 

A teraz wybierzcie jedno z praw dziecka i wykonajcie rysunek w swoim zeszycie, kto 

potrafi niech dodatkowo podpisze poniżej wykonany rysunek nazwą prawa dziecka.   

 



 

PRAWA DZIECKA 

 

 

 

Rysunek wykonany – Brawo!!!! 

To przejdziemy sobie do następnego plakatu, który informuje nas o OBOWIĄZKACH 

DZIECKA  

- Przyjrzycie się uważnie obrazkom na plakacie, 

- opowiedzcie co widzicie na obrazkach 

- jakie są obowiązki dzieci 

- czy potrafisz któreś z tych obowiązków wykonać? 

- jeśli tak to które? 

Narysuj w zeszycie obowiązek, który potrafisz wykonać oraz ten obowiązek, jaki chcesz 

się nauczyć wykonywać. Spróbuj podpisać, lub popraw po śladzie – poproś rodzica o 

pomoc. 

 

 

 



 

OBOWIĄZKI DZIECKA 

 

 

Teraz już wiemy, jakie są wasze prawa i obowiązki, aby bardziej przybliżyć ten temat 

zapraszam do oglądania filmu ,,Dzieciaki Korczaka - Prawa Dziecka” 

https://www.youtube.com/watch?v=p5i0mEpYZq0 

Kochani na zakończenie naszych zajęć piosenka posłuchajcie 

,, Mam prawo żyć, mam prawo być sobą. 

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą..." 

- czyli o Prawach Dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=p5i0mEpYZq0


https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8 

 

Żegnam się z Wami, składając najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Spełnienia marzeń, aby każdy nadchodzący dzień dla Was, był pełen Miłości, Radości  

i Szczęścia.  

Trzymajcie się cieplutko 

Wasza pani  

Anna Goleń 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

