
TO JEST NASZ DZIEŃ 
 

 

 

Prawa i obowiązki dziecka 
   
Zapoznajcie się z podstawowymi prawami i obowiązkami dziecka. 
Pomyślcie, czy są one przestrzegane w twoim otoczeniu, rodzinie, w szkole. 
 
 Prawa dziecka 
 
1. Nikt nie ma prawa zmuszać dziecka do czegokolwiek, a szczególnie do 
zrobienia czegoś złego. 
2. Nikt nie ma prawa dziecka poniżać, krzywdzić, stosować przemoc. 
3. Dziecko ma prawo do opieki i pomocy. 
4. Ma prawo do własnego zdania. 
5. Ma prawo do tajemnic. 
6.Prawo do prywatności i własnego miejsca w domu. 
7.Ma prawo do nauki i udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 
8.Ma prawo pytać i wypowiadać się. 
9..Ma prawo do zabawy i wypoczynku. 
 
 
 
 



Obowiązki dziecka 
 
1. Dbanie i poszanowanie cudzej i swojej własności. 
2. Używanie słów grzecznościowych. 
3. Przestrzeganie przepisów szkolnych. 
4.Dbanie o higienę osobistą. 
5. Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu. 
6.Odrabianie prac domowych. 
7.Nie używania wulgaryzmów. 
8.Szacunek wobec innych. 
 
Zastanówcie się, jakie jeszcze inne prawa i obowiązki chcieli byście mieć. 
Porozmawiajcie na ten temat z rodzicami, rodzeństwem. 
  
 
Prawa i obowiązki - filmy edukacyjne i piosenki: 
 
Nie daj się 9 - film edukacyjny - nasze prawa 2 min 
https://youtu.be/a-PphP4hT4o 
 
Mam prawo!  
https://youtu.be/P5FFbkUc3Ew 
 
Piosenka o Prawach Dziecka: 
 https://youtu.be/Mudintn3BM4 
 
My Dzieci Świata  
https://youtu.be/zl_dYe03Yx0 
 
Z okazji Dnia Dziecka 
https://youtu.be/_RrtVZ59Fo4 
 
To jest nasz dzień  
https://youtu.be/18J7GV8Zzvo 
 
Majka Jeżowska - Wszystkie dzieci nasze są, Piosenka dla dzieci 
https://youtu.be/gCoFVxMit4o 
 



 
 
 
Dziecięce Przeboje - Idziemy Do ZOO / Polskie piosenki dla dzieci 
https://youtu.be/rXz-hKkUvoM 
 
 
 

 E - wycieczka do ZOO 
  
  Zachęcam naszych uczniów do wirtualnych wizyt we wrocławskim ogrodzie 
zoologicznym. W ramach cyklu edukacyjnego „Domowe ZOO”, w każdą środę 
i w każdy piątek o godzinie 12:00, na swoim facebooku, wrocławskie zoo 
transmituje relację na żywo. Siedząc w domu, można podziwiać zwierzęta z 
bliska, wysłuchać o nich wielu ciekawych informacji, a nawet zadawać własne 
pytania. 
Poniżej linki do wydarzenia: 
https://www.facebook.com/events/229364111444872/  
https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/ 
 
“Uważność i spokój żabki” 

  

 



Ciekawa propozycja, tj. książka o medytacji dla dzieci, pt.: „Uważność i 
spokój żabki”. Książka uczy dzieci jak być spokojnym     i opanowanym, w jaki 
sposób radzić sobie z emocjami i ćwiczyć życzliwość. Ćwiczenia gwarantują 
dzieciom chwile spokoju i wyciszenia.  
Fragment książki: 
https://cojanato.pl/wp-content/uploads/2017/08/uwaznosc-i-spokoj-zabki-
fragment.pdf  
 
Poniżej zamieszczam linki z propozycją ćwiczeń relaksacyjnych dla dzieci i nie 
tylko: 
https://youtu.be/MLRyENUusGo 
https://youtu.be/18SpO_lyH2Q 
  
  Praca plastyczna: 
 

 

Wyczaruj zwierzęta z dłoni 
Dzisiaj ciekawe i proste ćwiczenie rysunkowe dla dzieci. 
Pomogą rozwijać wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne podczas świetnej zabawy. 
Przygotuj: 
- biały papier 
- mazaki 
- kredki 
- różne naklejki 
Krok 1: 

 
Ustaw dłoń na kawałku białego papieru i obrysuj ją flamastrem. 
Krok 2: 

 
Na odrysowanej dłoni narysujcie oczy i buzię, żeby powstała jakaś postać. Jakie 
to może być zwierzę? Może rybka? 
  
Krok 3: 

 



Ozdób rybkę kolorowymi wzorkami i naklejkami. To wesoła rybka czy smutna? 
Uśmiecha się czy się krzywi? 
  
 Odrysuj dłoń jeszcze kilka razy. Jakie jeszcze zwierzęta możecie wymyślić? 
Kurczak? Dinozaur? Co jeszcze? Może teraz odrysujecie stopę? Na jakie 
zwierzaki możecie ją przerobić? Puśćcie wodze fantazji! 
  
Poniżej zamieszczamy link z propozycjami: 
https://www.youtube.com/watch?v=mhfjjji40w0 
 
 
Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres: tejs.bozena@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
  


