Dzień Dziecka
Zbliża się ulubione święto wszystkich dzieci - Dzień Dziecka.
Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD)
dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie
Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach
członkowskich ONZ. W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

Każde dziecko ma swoje prawa.
Są to prawa: prawo do posiadania obywatelstwa, prawo do wyrażania własnych poglądów,
swobody wyznania, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach; socjalne, które są
obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju
umysłowego i fizycznego dziecka.

Bożena Tejs
Drogie Dzieci!
Cały Świat funkcjonuje w oparciu i różne prawa, przepisy ale i obowiązki.
Nie zapomniano również o najmłodszych, czyli Was - dzieciach.
Dla Waszego dobra i bezpieczeństwa powstała Konwencja Praw Dziecka.
Co to jest konwencja?
Konwencja, to ogólnie przyjęte w jakieś dziedzinie normy postępowania, myślenia,
zachowania i obowiązków.
Najczęściej jest to umowa międzynarodowa.
Taką konwencję uchwalono również z myślą o wszystkich dzieciach
na całym Świecie
PRAWO KAŻDEGO DZIECKA

Oprócz praw ,dzieci mają również swoje obowiązki
- obowiązek uczęszczania do szkoły od 7 roku życia do ukończenia szkoły ale nie dłużej niż
do 18 roku życia,
-obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu
szkoły: usprawiedliwienia pisemnego nieobecności, uzupełnienia materiału realizowanego
w szkole podczas nieobecności, uczestniczenia w uroczystościach szkolnych,
- obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
oraz innych pracowników szkoły,
-obowiązek odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój
psychologiczno - fizyczny,
- obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w budynku szkoły: szanowania mienia
szkoły, dbania o czystość pomieszczeń szkolnych,
- obowiązek dbania o dobre imię szkoły,
- obowiązek tolerancji wobec odmiennych przekonań myśli, poglądów oraz religii
koleżanek i kolegów,
- obowiązek poszanowania narodowości i ras uczniów stanowiących mniejszość w szkole,
- obowiązek poszanowania prywatności i godności koleżanek, kolegów, grona
pedagogicznego i pracowników szkoły,
- obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły.

Zachęcam, obejrzyj:
Dzieci Świata - cykl reportaży Marzeny Figiel
https://youtu.be/lXXsAajTMw8

Posłuchaj piosenki Majki Jeżowskiej (link do utworu poniżej) - zaśpiewaj wspólnie.
https://youtu.be/HtfkZf0BOkQ

Ach, co za smutas leje łzy
Lalki w płacz, misiek zły
O już się śmieje, nosek mu drży
Deszczyk był a teraz wyschły łzy
Niebo rozjaśnia się samo
Mały uśmiech, jak tęcza
Już dobrze, mamo!
Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi
Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi
Wszystkie dzieci nasze są
Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz!
Choć nie rozumiem mowy twej
Czytam lęk, czytam śmiech
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów
Ważny jest serca alfabet
Ciepły uśmiech, jak słownik
Jesteśmy razem!

Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi
Nie jesteś sam
Nasza piosenka ciągnie za rękaw
Podaj mi dłoń i z nami stań
Nie ma dziś granic nasz dom
Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi
Wszystkie dzieci nasze są
Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz!
Będzie nasz
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz

Kto dziś zna i ogląda „Bolka i Lolka” czy „Reksia”? Jeśli chcecie poznać bajki z dzieciństwa
Waszych rodziców zapraszam do pierwszego bajkowego spotkanie pod nazwą „Bajki
Retro”. Dzisiaj bajka z cyklu „Bolek i Lolek” pt. „Deszczowe wakacje”
https://youtu.be/cua0tIicOvM

A teraz trochę tańca:
Zumba dla dzieci - SHAKA LOVER - trening dla początkujących | ZUMBA KIDS
https://youtu.be/m-13-WFz7K8
https://youtu.be/Fwkfkom7FDM
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w

Garaż z papierowych rolek od bystredziecko.pl:

