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1. „O prawach dziecka”- rozmowa na podstawie wiersza Marcina 

Brykczyńskiego. 

Marcin Brykczyński - O prawach 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, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 

 

Po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada na pytania: 

 Kim jest dziecko? 

 O jakich prawach dzieci jest mowa w wierszu?







 

2. „Dziecięce radości muzyką malowane”- zabawa muzyczno-ruchowo- 

plastyczna. 

Dzieci słuchają muzyki (w załączniku) i w jej rytmie i charakterze, improwizują ruchem 

czynności, z którymi kojarzy im się muzyka. Po wysłuchaniu utworu wymyślają 

określenie dla tej muzyki (szybka, wesoła, do tańca itp.). Następnie przy powtórnym 

słuchaniu muzyki, rysują dowolne formy, z jakimi kojarzy im się ta muzyka (kropki, linie, 

fale itd.). 

3. „Po kamyczkach”- zabawa ruchowa. 

Hanna Trasińska- Po kamyczkach 

Idą dzieci równą drogą, 

Po kamyczkach iść nie mogą, 

Po kamyczkach hop, hop, hop 

Do dołeczka skok. 

 

Pora wracać. Kto się znuży, 

Ten odpocznie po podróży. 

Dom już blisko… nogi w ruch, 

Kto zwycięży- zuch! 

Dzieci maszerują w koło 

Dzieci stają na palcach 

Dzieci wykonują trzy podskoki obunóż 

Dzieci wykonują przysiad 

 

Dzieci maszerują rytmicznie 

 

 

Dzieci biegną na palcach, na słowo ZUCH 

zatrzymują się w bezruchu 

 

 

 



4. „Co się zmieniło?”- zabawa dydaktyczna. 

Rodzic układa szereg 4 zabawek, dziecko przygląda się uważnie, następnie odwraca się i 

zamyka oczy. W tym czasie rodzic zabiera jedną zabawkę lub zmienia kolejność ułożenia. 

Dziecko ma za zadanie wskazać jakie zmiany zaszły w ułożeniu zabawek. 

5. Propozycje zabaw ruchowych w domu i poza domem: 

 

 

6. „Znajdź szczegół”. 



 

 


