
„Dzieci mają swoje święto” 

1 CZERWCA 

 

Rodzic odczytuje dziecku treść napisu i wyjaśnia, że tego dnia 

obchodzą swoje święto dzieci na całym świecie, ponieważ 

wszystkie dzieci są tak samo ważne i wyjątkowe, niezależnie od 

tego jak wyglądają oraz gdzie mieszkają. 

1. „Moje prawa” – posłuchajcie wierszyka o prawach dzieci na całym 

świecie: 

Moje prawa – ważna sprawa! 

Ja się bawić prawo mam. 

Mam też prawo do rodziny, 

Żebym nigdy nie był sam! 

Mogę uczyć się i pytać, 

Bo nie wszystko jeszcze wiem. 

I bezpieczny powinienem 

Być, by rosnąć dzień za dniem. 

Nikt nie może mnie poniżać, 

Krzywdzić też nie może mnie.  

Dzieci wszystkich krajów świata 

Pamiętajcie prawa swe! 

 

 



Teraz już wiecie, że dzieci mają prawo do ……….                                                                         

Nikt nie może dzieci ……….. ani ……………… 

2. „Kolorowe dzieci” – zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki                           

z repertuaru Majki Jeżowskiej. Dzieci ilustrują piosenki ruchem                         

i gestem według poniższej propozycji. Podczas refrenu tańczą dowolnie 

w parach (rodzic – dziecko). 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

Gdyby, gdyby moja mama                                                                                                                  

pochodziła z wysp Bahama, (falowanie rękami – raz z prawej strony, raz z lewej strony)                                                                    

to od stóp po czubek głowy                                                                                                                                            

byłabym czekoladowa. (przykucnięcie i dotknięcie dłońmi stóp; w pozycji stojącej                                                                

dotknięcie głowy)                                                                                                                                                                      

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie,                                                                                                                        

na wycieczki jeździć słoniem. (złączenie dłoni i falowanie przedramionami)                                                                 

I w Australii mieć tatusia                                                                                                                                              

i z tatusiem łapać strusie. (przeskakiwanie z nogi na nogę w miejscu)                                                                            

Ref. Nie patrz na to, w jakim kraju                                                                                                                              

jaki kolor dzieci mają                                                                                                                                                    

i jak piszą na tablicy -                                                                                                                                                    

to naprawdę się nie liczy!                                                                                                                                            

Przecież wszędzie każda mama,                                                                                                                                 

każdy tata chce tak samo,                                                                                                                                            

żeby dziś na całym świecie                                                                                                                                        

mogły żyć szczęśliwe dzieci. 

Mogłam małą być Japonką                                                                                                                                          

Co ubiera się w kimonko. (ugięcie kolan, ręce prostujemy w bok)                                                                              

Lub w Pekinie z rodzicami                                                                                                                                              

ryż zajadać pałeczkami. ( jemy )                                                                                                                

Od kołyski żyć w Tunisie                                                                                                                                               

Po arabsku mówić dzisiaj (wskazujemy na usta)                                                                                                          

I do szkoły biec w Mombasie                                                                                                                                       

Tam gdzie palmy rosną w klasie ( ręce unosimy do góry i nimi poruszamy)  

    

3. „Jesteśmy dziećmi” – uczymy się piosenki ☺  

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ   

4. Karty pracy 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


  

 

 

 

 



Połącz dzieci z ich cieniami. 

                                                                                                  


