
Witam Was serdecznie Przedszkolaki ! 

Podczas dzisiejszych zajęć będziemy rozmawiać o prawach dzieci, czyli o 

Waszych prawach. 

Miłej zabawy i nauki   

„Mały człowiek- duża sprawa  

Mały człowiek ma swe prawa” 

 

 

 

 

 

1. Posłuchaj opowiadania i odpowiedz na pytania. 

 

Krystian w bajkowej krainie” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.  

 

W pewnej bajkowej krainie wszyscy jej mieszkańcy byli bardzo mili. Pomagali 

sobie w trudnych chwilach, wspólnie spędzali wolny czas. Dzieci bawiły się 

grzecznie i nigdy nie kłóciły się. Aż tu pewnego dnia do bajkowej krainy 

przyjechał chłopiec o imieniu Krystian. Był bardzo hałaśliwy i nic mu się nie 

podobało. Zaczął zabierać dzieciom zabawki. Niektórym z nich nie pozwalał 

wspólnie bawić się. Dzieci były zdziwione zachowaniem Krystiana. Nigdy 

wcześniej nikt tak nie zachowywał się. Było im przykro i postanowiły 

porozmawiać z Krystianem. Chciały nauczyć go zgodnej zabawy i powiedzieć 

jakie zasady obowiązują w ich krainie. Ale Krystian nie chciał ich słuchać. 

Powiedział, że jest od nich mądrzejszy, zna ciekawsze zabawy i zamierza rządzić 

bajkową krainą. Wtedy dzieci poprosiły o pomoc dziadka Leona, który zawsze 

pomagał im w rozwiązywaniu trudnych spraw. Nie wiadomo co dziadek 

powiedział Krystianowi, ale gdy Krystian przyszedł następnego dnia do dzieci – 

był zupełnie innym chłopcem. Najpierw przeprosił wszystkich za swoje 

zachowanie, a później powiedział, że bardzo chce pozostać w bajkowej krainie i 

wspólnie bawić się. Obiecał też, że zawsze będzie przestrzegał ustalonych zasad. 

 

 

 



Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 

 - Jacy ludzie mieszkali w bajkowej krainie? 

 - Kto przyjechał do bajkowej krainy? 

 - Jakim chłopcem był Krystian?  

- Jak zachowywał się Krystian w stosunku do innych dzieci? 

 - Co czuły dzieci, gdy przebywał z nimi Krystian?  

- Czego dzieci chciały nauczyć Krystiana? 

 - Co odpowiedział im Krystian? 

 - Kogo dzieci poprosiły o pomoc? 

 - Co zrobił Krystian po rozmowie z dziadkiem Leonem?  

- Jak myślisz co dziadek Leon powiedział Krystianowi? 

 

2. Na podstawie bajki, piosenki i plakatu wymień prawa dzieci:  

bajka o prawach dzieci:  

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

piosenka:   

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc


 

3. Zabawa ruchowa. 

Mały człowiek, duża sprawa. (dzieci przykucają, wstają  i zataczają rękami  

koło) 

Mały człowiek ma swe prawa. (dzieci rękami wskazują siebie) 

Strzegąc praw tych należycie, (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie) 

układamy dziecku życie. (dzieci klaszczą) 

 

4. Wytnij i pokoloruj wesołą i  smutną minkę (zał.1) Posłuchaj  zdań i odpowiedz 

TAK –pokazując wesoła minkę lub NIE- smutną minkę. 

 

Czy każde dziecko może bawić się z kim chce? 

Czy każde dziecko może rysować, malować i lepić jak chce? 

Czy można sobie przeszkadzać? 

Czy można zabierać sobie zabawki? 

Czy można rysować po czyimś obrazku? 

Czy można  bić i popychać inne dzieci ? 

Jeżeli dziecko przynosi zabawkę z domu to czy można ją zabierać? 

Czy można z nieznajomą osobą oddalić się od rodziców? 

Czy można poczęstować się słodyczami od nieznajomej osoby? 

Czy każde dziecko ma prawo do odpoczynku po męczącym dniu?  

Czy wszystkie dzieci na całym świecie mają takie same prawa? 
 

5. Puzzle  „Dzień Dziecka”    

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242186-dzie%C5%84-dziecka 

 

6. Praca w podręczniku:  

 5- latki – strona 49 

 6- latki – strona 53 

 

 MIŁEGO DNIA  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242186-dzie%C5%84-dziecka

