
                                                                                 
 
 
 
 

Drogie przedszkolaki! 
W tym tygodniu jest wyjątkowy czas, bo jak dobrze 
wiecie będziemy obchodzić Wasze święto – Dzień 

dziecka. Dzieci to nasz prawdziwy skarb - każdy to wie 

     . Ale dziecko to jest także mały człowiek, który 



zaczyna budować swoje poczucie tożsamości i stara się 
znaleźć swoje miejsce w świecie. Dziecko - podobnie 
jak dorosły człowiek - ma swoje prawa. Czy Wy znacie 

swoje prawa? Czy je rozumiecie? 
Poniżej przedstawiamy propozycje zadań i zabaw do 
wykonania, które mamy nadzieję, że przysporzą Wam 

wiele radości       Będziecie mieli okazję pośpiewać, 

poruszać się, a także poznać dzieci z innych państw. 
Zapraszamy do zabawy! 

 
 
 
 
 

1. Najpierw poznacie rodzinę, ale rekinów. Przed Wami krótka taneczna 

rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8 



2. Teraz nauczycie się paluszkowego przywitania, którego możecie z Waszymi 

Rodzicami. Posłuchajcie rymowanki i postarajcie się ja powtórzyć wraz z 

pokazywaniem gestów. 

 

 



 
3. Czas poznać rówieśników z innych zakątków świata. Przed Wami cykl 

reportaży przedstawiający jeden dzień z życia dzieci z różnych części świata, 

który ma na celu pokazać ogromny kontrast pomiędzy jakością życia dzieci, 

ilością ich obowiązków czy spożywanego dziennie jedzenia. 

Dzieci Świata odc.1 – Jane - mała Masajka: 
https://www.youtube.com/watch?v=L8wC6dvGTD0 

Dzieci Świata odc.2: Mary - sierotka z największych slumsów Afryki: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xu4XH5qS2TA 

4. Kolejną propozycją jest bajka pt. Dzieci świata: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

Odpowiedz na pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=L8wC6dvGTD0
https://www.youtube.com/watch?v=Xu4XH5qS2TA


- Gdzie mieszkają dzieci wymienione w bajce? 

- Co lubiły robić dzieci? 

5. Wysłuchajcie wiersza pt. Marzenia 

 



Rozmowa na temat wiersza: 

- O kim opowiada wiersz? 

- Jakie dzieci na całym świecie mają swoje pragnienia? 

- Czy one są podobne, czy różne? 

- Czy Wy macie jakieś marzenia (pragnienia)? 

- Jakie? 

6. Wymyślcie, w jakie zabawy mogłyby bawić się dzieci z różnych zakątków 

świata. 

7. Przygotowałyśmy też dla Was propozycje piosenek: 

 Jesteśmy dziećmi 



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

Indiański taniec 

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

Każdy jest inny 

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

Piosenka o prawach dziecka: 

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

 

8. Wysłuchajcie wiersza o prawach dziecka: 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY
https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


 

 

Odpowiedz na pytania: 

- Czy wiesz, jakie są Twoje prawa? 



- Do kogo możesz się zwrócić, gdy są one łamane? 

- Jaki jest numer na telefon zaufania? 

9. Obejrzyj film edukacyjny o prawach dziecka: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

10. Teraz poznacie wielkiego człowieka, który tak kochał dzieci, że dla nich 

poświęcił swoje życie. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4


 

 



11. Zabaw paluszkowych ciąg dalszych.  

 

 



12. Wykonajcie latawiec, który będziecie mogli puszczać wraz z Rodzicami. 

Poniżej parę inspiracji.  

 

 



   


