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Temat: Różne dzieci, te same potrzeby. 

 

Zad. 1 „Mamy swoje prawa” – omówienie podstawowych praw dziecka.  

 

Proszę opowiedzieć dziecku, że wszystkie dzieci na całym świecie mają swoje prawa, które są zapisane w 

„Konwencji o prawach dziecka”. Każde dziecko, bez względu na to, gdzie mieszka, kim są jego rodzice, 

jak wygląda, ma takie same prawa. Każde dziecko powinno być traktowane z szacunkiem i tolerancją. 

Każde dziecko ma prawo do życia w rodzinie, prawo do nauki, prawo do opieki medycznej, prawo do 

mieszkania w bezpiecznym miejscu, prawo do zabawy i odpoczynku.  

 

Karty pracy 4, str. 47 

Dziecko wykonuje polecenia w karcie pracy. 

 

Zad. 2 „Różne dzieci – te same prawa” – rozmowa.  

 

Proszę jeszcze raz przypomnieć dziecku nazwę zbioru praw dzieci: „Konwencja o prawach dziecka”. 

Proszę spytać, czy dziecko wie do czego ma prawo. Proszę rozszerzyć omawiane prawa o prawo do życia 

w pokoju, bez wojen, bez przemocy oraz prawo do tolerancji i poszanowania dla innych (osób 

niepełnosprawnych, innego wyznania, innej kultury).  

 

Karty pracy 4, str. 48 

Dziecko wykonuje polecenia w karcie pracy. 

 

Zad. 3 „Jestem sprytna/y” – zabawa ruchowa.  

Dziecko ćwiczy jak sportowiec – wykonuje po pięć przysiadów, podskoków, skłonów, pompek, 

pajacyków itp. 

 

Zad. 4 „Litery i cyfry” – ćwiczenie sprawności manualnych.  

 

Karty pracy 4, str. 69 

Dziecko pisze ołówkiem po zaznaczonym śladzie dwie linijki liter. Po każdej linijce ręka odpoczywa. 

 

Karty pracy 4, str. 70 

Dziecko pisze ołówkiem po zaznaczonym śladzie dwie linijki cyfr (5 i 6). Po każdej linijce ręka 

odpoczywa. 

 

Zad. 5 „Mój wymarzony dom” – praca plastczno – techniczna.  

 

Teczka małego artysty str. 12 

Dziecko wypycha elementy z dwóch kartek. Z tych elementów układa i przykleja na kartce swój 

wymyślony dom. Do pracy może użyć wszystkich kawałków lub część z nich. Białe elementy koloruje 

według własnego pomysły. Jest to „dom marzeń” więc może mieć wymyślne kształty.  

Można pokazać dziecku w internecie zdjęcia „dziwnych” domów np. krzywy domek w Sopocie lub domy 

Gaudiego w Barcelonie.  


