
 
 
 
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują 
takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka 
jest Konwencja o prawach dziecka. 
Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. 
W Polsce każde dziecko, któremu dzieje się krzywda  ma prawo zadzwonić do biura 
Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o pomoc. 
 
Niech się wreszcie każdy dowie 
I rozpowie w świecie całym, 
Że dziecko to także człowiek, 
Tyle, że jeszcze mały. 
Dlatego ludzie uczeni, 
Którym za to należą się brawa, 
Chcąc wielu dzieci los odmienić, 
Stworzyli dla nich mądre prawa. 
Więc je na co dzień i od święta 
Spróbujcie dobrze zapamiętać: 
 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 
 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić 
 
 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać, 
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 
 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 
 



 Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 
 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 
Tak się tu w wiersze poukładały, 
Prawa dla dzieci na całym świecie, 
Byście w potrzebie z nich korzystały 
Najlepiej jak umiecie. 
 
Po przeczytaniu wiersza będziecie znali odpowiedź  na poniższe pytania;  
Co to są prawa ? 
Kto ma swoje prawa? 
Jakie prawa mają dzieci? 
Czy potrzebna są prawa dla dzieci? 
 
Zadania dla chętnych; 
,,Prawo do zabawy’’- rysowanie na kartce przyklejonej pod stołem. Dziecko leży na dywanie i tworzy 
rysunek o dowolnej technice na kartce przyklejonej pod blatem stołu. 
Nauczcie się słów piosenki, Prawa dziecka 
 
Zadania w kartach pracy; 
4l ,, Przeplatanka’’ W-53 
5l – str.25 
6l- str. 29a,b   
 
Kochani wszystkie dzieci na całym świecie mają nie tylko swoje prawa ale również swoje 

obowiązki. Posłuchajcie opowiadania; 

 

Julian Ejsmond (fragment opowiadania Baśń o ziemnych ludkach) 

 

W głębi ziemi wśród korzeni żyją sobie ziemne ludki…  

Ród to miły i wesoły, i potężny, choć malutki.  

Podczas zimy, gdy na świecie srogie mrozy i wichury,  

ziemne ludki zamieszkują kretowiska, mysie dziury… 

Ale skoro złote słonko promieniście znów zaświeci,  

matka – Ziemia budzi ze snu ukochane swoje dzieci.  

Malcy biorą się do pracy, pełni szczęścia i wesela,  

jeden szczotką i grzebykiem czesze złote włoski trzmiela. 

Drugi skrzydła chrabąszczowi myje gąbką, co ma siły.  

Pieszczotliwie doń przemawia: „Chrabąszczyku, ty mój miły”. 

Trzeci zasiadł do malarstwa: chwyta żuczki, chrząszcze, larwy  

i odnawia na ich szatkach świeżą farbą zblakłe barwy. 

  

Te ziemne ludki miały różne obowiązki. Jakie wy macie obowiązki w domu? 

Jeśli nie macie jeszcze swoich obowiązków zastanówcie się wspólnie z Rodzicami jakie prace na rzecz 

rodziny moglibyście wykonywać. 

 

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

 





















 



 


