
Zapraszamy Smerfiki na przedszkolne bajkowanie z Panią Basią i Panią Magdzią ;)
Planujemy je w piątek  (5.06) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem Zoom.

Chętnym Osobom, które prześlą e-mail na adres smerfyprzedszkole2czaniec@gmail.com
zostanie przesłany link z zaproszeniem. 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy. 

Słuchanie wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego. Zwróćcie uwagę jakie prawa 
dziecka przedstawione są w wierszu. 

Rodzic czyta wiersz:

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 zmienić, spisali dla was 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 robienia 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 na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa,a gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

Rozmowa na temat wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego 

– Co to są prawa ?

– Kto ma swoje prawa ?

– Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?

– Jakie prawa mają dzieci ?

– Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?

Dzieci mają prawo do zabawy. Lubią się bawić zabawkami. Jakie są Twoje ulubione zabawki?
A teraz zobacz na kolejne obrazki i policz zabawki.







Możesz pobawić się z Mamą lub Tatą w liczenie i porównywanie ilości swoich zabawek. 
Dorosły może układać zabawki, dziecko przelicza, porównuje gzie więcej gdzie mniej, a może jest
tyle samo? 

Zaśpiewaj piosenkę:
Jesteśmy Dziećmi

Warto obejrzeć razem z dzieckiem:
Prawa Dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4&t=123s

