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1. „Mam prawo do...” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza 
Jarosława Poloczka z wykorzystaniem KP4.20.  

Jarosław Poloczek  

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia.  
Mam prawo do miłości, radości i tworzenia.  
Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.  
Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy.  
Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju.  
Mam prawo do gniewu i złego nastroju.  
To wszystko jest takie poważne, dorosłe,  
powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.  
Chcę się bawić w piaskownicy,  
dom zbudować dla dżdżownicy.  
Z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać. 
Latem lizać zimne lody,  
stać na deszczu dla ochłody.  
Chcę, na łące zrywać kwiaty  
i przytulać się do taty.  
Zimą toczyć śnieżne kule.  
Chcę, by mi czytano bajkę,  
o kocie, co palił fajkę.  
Chcę też domek mieć na drzewie  
i co jeszcze chcę mieć, nie wiem.  
Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:  
bez wojen, głodu i bicia,  

bez strachu, smutku i łez. 
 
Próba odpowiedzi na pytanie Co to znaczy, ze mamy do czegoś prawo? 

2.�rganizacja, która dba o prawa dzieci nazywa się  UNICEF. Ludzie 
pracujący w tej organizacji spisali wszystkie prawa dziecka i stworzyli 
KONWENCJĘ PRAW DZIECKA. Jeśli jakiemuś dziecku dzieje się krzywda, to 
może się poskarżyć do RZECZNIKA PRAW DZIECKA  
 

kilka faktów na ten temat  

https://www.youtube.com/watch?v=BNSaLpmtJgI&t=8s 

 

Zachęcam do wysłuchania piosenki o prawach dziecka 

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

3. „Paluszkowe zabawy” – zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL 
72.  
 
4. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem  



Chłopcy, dziewczęta dalej śpieszmy się. (wysuwanie na zmianę prawej  
i lewej nogi do przodu i dotykanie piętami podłogi)  
Karuzela czeka, wzywa nas z daleka. (wysuwanie na zmianę prawej  
i lewej nogi do przodu i dotykanie piętami podłogi)  
Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie. (wysuwanie na zmianę prawej  
i lewej nogi do przodu i dotykanie piętami podłogi)  
Hej hopsasa, (trzy podskoki w miejscu)  
jak ona szybko mknie, (poruszanie się w kole wiązanym krokiem 
dostawnym w prawą stronę)  
Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się. (poruszanie się w kole 
wiązanym krokiem dostawnym w prawą stronę)  
Hej hopsasa, (trzy podskoki w miejscu)  
jak ona szybko mknie. (poruszanie się w kole wiązanym krokiem 
dostawnym w lewą stronę)  
Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się. (poruszanie się w kole 
wiązanym krokiem dostawnym w lewą stronę)  

 
5. „Szczęśliwy świat dzieci” – zabawa plastyczna; malowanie farbami. 
Popatrzcie chwilę przez okno i wyobraźcie sobie krainę szczęśliwości a 
teraz namalujcie swoje wyobrażenia na kartce. Swoje prace jak zawsze 
możecie przesyłać na adres przedszkolekubus3@gmail.com 
 



6. Dla chętnych karta pracy z literką H 


