2. TEMAT: „PRAWA DZIECKA”
Cel: Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw.
Drodzy Rodzice
To, że Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce niezmiennie 1 czerwca od 1954 roku to zasługa
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Celem wprowadzenia
takiego święta było uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest ochrona najmłodszych przed
okrucieństwami wojny, głodem i innymi krzywdami, a prawa najmłodszych powinny być
respektowane na całym świecie. Istnieje organizacja UNICEF, która dba o dzieci i ich prawa.
https://www.youtube.com/watch?v=VtmNFGp-ZYQ
Rozmowa kierowana
Dzieci w naszym kraju mają wiele szczęścia, ponieważ panuje pokój, a wy możecie chodzić do
bezpiecznych przedszkoli i korzystać z licznych atrakcji. Jednak są kraje, w których panują wojny,
a dzieci głodują. Ich domy są zniszczone, i dzieci nawet nie marzą o prezentach…. Istnieje pewna
organizacja, (UNICEF), która dba o dzieci i ich prawa. Pomaga dzieciom, zwłaszcza z państw
ubogich lub objętych wojną. Wysyła ona do tych państw lekarzy, nauczycieli oraz stara się, aby
dzieci miały jedzenie i ubranie. Przecież wszystkie dzieci mają prawo do tego, żeby czuć się
bezpiecznie, móc się bawić i uczyć oraz aby być kochane i szanowane.

Dziewczynka na zdjęciu to Dalaja. Mieszka ona w Indiach. Tam nie wszystkie dzieci beztrosko
spędzają dzieciństwo. Zamiast uczyć się i bawić, bardzo wcześnie zaczynają pracować. Pomagają
swoim rodzicom. Nie mają nowoczesnych zabawek. W szkole siedzą na podłodze. Piszą na małych
tabliczkach. Do sali lekcyjnej wchodzą boso, tak jak do świątyni. Buty zostawiają przed drzwiami.
Obok na zdjęciu mały chłopiec eskimoski Odarpi opiekuje się młodszym bratem.
Wiersz „Małe cuda”- A. Widzowska
To nie prawda, że dorośli najmądrzejsi są pod słońcem
Bo kto uczy ich radości? Małe roześmiane brzdące!
Tak wspaniałe być maluchem, biegać boso, liczyć mrówki
Koniec tęczy mieć za uchem, łowić ryby na sznurówki!
Wszystkie dzieci są ciekawe, chcą znać pismo i cyferki
Badać to, co piszczy w trawie, wiedzieć, czemu słoń jest wielki!
Gdy się dziecku coś nie uda i popada w tarapaty
Wspieraj je, a sprawisz cuda, nie krzycz głośniej od armaty!
Dzieci lubią być słuchane, kiedy mówią coś z powagą

A gdy czasem chcą być same, mają też do tego prawo.
Nikt nie może szturchać dziecka, straszyć klapsem ani pasem
Śmiać się, gdy mu leci łezka lub nazywać je głuptasem!
Czasem dzieci są marudne, płaczą z żalu lub ze złości
Są samotne, śpiące, brudne, ale zawsze chcą miłości!
Gdy się duzi bawią z dziećmi w śmichy – chichy, w poczytajki
Świat jest piękny i bezpieczny, lepszy od zmyślonej bajki.




Czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci?
Czego dzieci oczekują od dorosłych?
Czy wiecie, że dzieci mają swoje prawa?

Posłuchajcie piosenki o Prawach Dziecka
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.
Dziecka prawa poważna sprawa
Dziecka prawa to nie zabawa
Mogę się śmiać
Może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
Mam prawo śnić
Mam prawo być inny
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.
Bajka „Prawa Dziecka
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

Zabawa ruchowa – „Gimnastyka z Fruzią”:
https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas

Mamusia/tatuś pomoże wam przeczytać PRAWA DZIECKA – ustanowione specjalnie dla Was.
Czy wiecie, że macie prawa zagwarantowane przez państwo, które zostały określone w dokumencie
o nazwie Konwencja o Prawach Dziecka? Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie tego, aby prawa
twoje i innych dzieci były przestrzegane.

Drogie dzieci. oprócz swoich praw, macie też swoje obowiązki!
/Obowiązki dziecka to indywidualna sprawa, która może być w każdej rodzinie inaczej
rozstrzygana. Zależą one od reguł panujących w każdym domu, wieku dziecka i świadomości jego
rodziców./
Ale są także uniwersalne zasady, które powinniśmy wpajać od małego. Należą do nich:
 szanowanie rodziców,
 reagowanie na ich uzasadnione prośby,
 okazywanie wdzięczności i wsparcia,
 aktywne pomaganie w domowych czynnościach,
 szanowanie pracy innych,
 dbanie i szanowanie zabawek,
 stosowanie się do obowiązujących reguł i zasad zarówno w domu, jak i poza nim.

A to domowe obowiązki dzieci /które warto wprowadzić/:

Zabawa słowno - ruchowa „Mały człowiek”
Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza:
Mały człowiek, duża sprawa. (dzieci przykucają, wstają i zataczają rękami koło)
Mały człowiek ma swe prawa. (dzieci rękami wskazują siebie)
Strzegąc praw tych należycie, (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie)
układamy dziecku życie. (dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki).
„Prawda- nieprawda”
Zabawa ta, ćwiczy logiczne myślenie.
Zaproś Rodzica, aby przeczytał Ci poniższe stwierdzenia. Jeśli zdanie będzie prawdziwe - zaklaszcz
dłońmi, jeśli natomiast będzie nieprawdziwe - tupnij nogą w podłogę:
-Nikt nie może zmuszać mnie do robienia złych rzeczy.
-Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.
-Nikt nie może czytać moich listów bez mojego pozwolenia.
-Mogę bawić się z kolegami/ koleżankami, które lubię i sobie wybiorę.
-Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
-Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.
-Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić.
Zabawa dydaktyczna „Czarodziejski worek”
Dziecko losuje przedmiot z worka. Na podstawie wylosowanego przedmiotu określa, z jakim
prawem dziecka się on wiąże (książka, serce, zabawka, koperta, telefon komórkowy –
przypomnienie numerów alarmowych, stetoskop, obrazek/figurka z zaciśniętymi pięściami).
Dziecko może liczyć na pomoc dorosłego.
„Bajki z morałem”- w wolnej chwili pooglądajcie krótkie bajki z morałem:
https://youtu.be/6Ap16q3N08w
https://youtu.be/Ula9f0dDjbk
https://youtu.be/dSJ0rcx5m00
https://youtu.be/OFH8GtBdLZc
https://youtu.be/Zc5tDwjG6Z8
https://youtu.be/VwV06VKZ8H0

Fachowe ćwiczenia gimnastyczne „W ZOO”
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
„Kształtowanie prawidłowej postawy ciała”
Potrzebne będą:
- kocyk, kartka papieru, piłka
Starszaki, praca w książkach:

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!
Zachęcamy Was do podjęcia wyzwania – codzienne ćwiczenia gimnastyczne sprawią, że
będziecie sprawni, zdrowi i w doskonałym nastroju. Oto propozycja – ćwiczcie codziennie!

