
CZWARTEK 28.05.2020r. 

Temat: Prawa dzieci 

Trochę gimnastyki☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc&fe

ature=youtu.be&fbclid=IwAR0ZRqDK2OQQVB-

gUz62fRTwfvjfqz0AJfXYqZOpOWgxs-

v2pMnuR0g9ASo&app=desktop 

PIOSENKA O PRAWACH  DZIECKA 

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

 „Domino sylabowe” – zabawa dydaktyczna. Dzieci 

dobierają się w pary. Każde z dzieci ma komplet sylab z 

W 50–54. Jedno z dzieci rozpoczyna zabawę, kładąc 

dowolną sylabę. Drugie z dzieci dokłada swoją tak, by 

powstał dowolny wyraz. Dzieci dokładają sylaby na 

zmianę. Ostatnia sylaba wyrazu jest zarazem pierwszą 

sylabą następnego wyrazu – dzieci układają wyrazy 

dwusylabowe.  

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – 

rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i 

czynnościami porządkowymi. Przygotowania do 

posiłku – działanie dzieci.  

 
 

Mam prawo do...” – zabawa dydaktyczna na podstawie 

wiersza Jarosława Poloczka z wykorzystaniem KP4.20. 

Dzieci odpowiadają na pytanie.: Co to znaczy, że mamy 
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do czegoś prawo? Dzieci podają swoje pomysły – nie 

oceniamy wypowiedzi dzieci. R. wyjaśnia, że jest 

organizacja, która dba o to, by dzieci miały swoje prawa 

– 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. Gdy wszystkie zdania są odczytane, 

a ilustracje przyporządkowane, dzieci słuchają wiersza 

czytanego przez R.  

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.  

 

Na koniec dzieci wykonują ćwiczenie w KP4.20 

 

Pisanie litery  „H”, „h” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-oZH9lWPpdQ 

 

 „Paluszkowe zabawy” – zabawy grafomotoryczne z 

wykorzystaniem PiL 72. „Ręce na huśtawce” – zabawa 

ruchowo-słuchowo-wzrokowa rozwijająca dużą 

motorykę – N. prezentuje dzieciom literę h pisaną na 

kartonie A3. Dzieci opowiadają, jak wygląda, z jakich 

części się składa. Następnie R., recytując rymowankę 

(W dół i w górę, w dół i w górę, na huśtawce lecę w 

chmury. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo na hamaku 

mam zabawę), wodzi palcem po kształcie litery. Potem 

to samo robią dzieci. Kreślą kształt litery w powietrzu, 

na tackach z kaszą manną, palcem na kartkach formatu 

A4 i na koniec malują farbami na czystych kartkach A4. 

Następnie wykonują ćwiczenia w PiL 72.  
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