
 
 

Dzieci mają różne prawa, 

ale głównym jest zabawa, 

więc popatrzmy w lewo, w prawo, 

jaką zająć się zabawą. 

Z kolegami albo sami, 

bez zabawek z zabawkami, 

czy w mieszkaniu, czy na dworze, 

każde z nas się bawić może. 

Kto się bawi, ten przyznaje, 

że zabawa radość daje, 

i czas przy niej szybko leci, 

więc się lubią bawić dzieci. 

 

Rodzic zadaje pytania: 

 Co dzieci lubią robić? 

 Czym jest zabawa? 

 W co ty lubisz się bawić? 

 Z kim lubisz się bawić? 

 

Rodzic mówi: Każde dziecko ma swoje prawa. Co to znaczy mieć prawo do zabawy? Dziecko próbuje 

odpowiedzieć.  

 

Co to są prawa dziecka? 

Janusz Korczak powiedział kiedyś: „Nie ma dzieci, są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także 

człowiek, tylko że jeszcze mały…” Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, 

podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one 

prawami człowieka.  

 

Dziecko opowiada o swoich prawach na podstawie ilustracji: 

 

 
 



 

          

 



        
 

 

 
 



Zabawa ruchowa – Dziecko robi kulki z gazety (liczba dowolna, parzysta). Następnie  liczy, ile kulek 

powstało. Stawiamy w pewnej odległości 2 pudełka (przed każdym uczestnikiem  jedno pudełko). 

Dzielimy kulki tak, żeby każdy uczestnik miał po tyle samo – jedną kulkę bierze Rodzic, jedną Dziecko 

itd. Każdy rzuca swoje kulki do swojego pudełka ze wspólnej linii. Liczymy, ile kulek wpadło do środka 

(liczy dziecko). Kto wygrał? Kto ma więcej kulek w środku pudełka? Itp. Zabawę powtarzamy? 

 

 

Dziecko uczy się fragmentu wiersza: 

Dzieci mają różne prawa, 

ale głównym jest zabawa, 

więc popatrzmy w lewo, w prawo, 

jaką zająć się zabawą. 

 

Dziecko wyklaskuje tekst; wytupuje, idąc po pokoju; mówi tekst cicho, głośno; szybko, wolno; z pozycji 

kucznej, zaczyna cicho, powoli wstaje, kończy w pełnym wyproście głośno. 

 

Zabawa „Kotek  i piłeczka” (dajemy dziecku miękką piłeczkę). Dziecko naśladuje kota: w pozycji na 

czworakach bawi się piłką, toczy ją przed sobą; kładzie się na grzbiecie;  toczy piłkę między łapkami; 

wykonuje koci grzbiet, itp. 

 

Pozdrowienia dla wszystkich „Pszczółek”   

 


