
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PIATEK 05.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Dzisiejszy dzień rozpocznijmy od powtórzenia piosenki poznanej w 

poniedziałek:

Piosenka o Prawach Dziecka

Piosenka o prawach dziecka

sł. i muz. Jerzy Kobyliński

Mam prawo żyć,

Mam prawo być sobą,

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.

Mam prawo kochać i kochanym być,

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

Mogę się śmiać,

Może się dziać pięknie,

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa.

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa.

2. Zabawy dzieci z różnych stron świata – rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych 

zajęć, zabaw oraz zabaw dzieci innych narodowości. Rodzic opowiada o zabawach, które

znane są również w Polsce, ale pod innymi nazwami. Prosi dzieci, aby spróbowały 

odgadnąć ich nazwy. Następnie przeprowadza z dziećmi kilka zabaw pochodzących z 

różnych stron świata. 

• Rzeka słów – zabawa z Indii (Azja). Rodzic ustala zakres słów, np. zwierzęta, rośliny. 

Podaje pierwsze słowo, a dziecko dodają kolejne. Każde słowo musi zaczynać się głoską,

którą kończyło się poprzednie, np. tygrys – smok. Kto w ciągu 10 sekund nie poda 

wyrazu, przegrywa. Staramy się wymyślić jak najwięcej słów. Także w Polsce dzieci 

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


często grają w tę grę i nazywają ją „Podaj słowo”. 

• Ciepło – zimno – zabawa z Liberii (Afryka). Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje 

wskazówki pozostałym – w wersji polskiej słowami: „ciepło”, jeśli dana osoba zbliża się 

do przedmiotu, lub „zimno”, jeśli się od niego oddala; w wersji z Liberii miejsce ukrycia 

przedmiotu sygnalizuje się nie słowami, ale klaskaniem z różnym natężeniem, w 

zależności od odległości kryjówki. 

• Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy – zabawa z Grecji. Rodzic albo dziecko to Baba 

Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy. W tym czasie 

druga osoba szybko biegnie w stronę Baby Jagi. Na słowo: patrzy Baba Jaga się 

odwraca. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start. 

• Rangoli – zabawa z Pakistanu. Tą zabawę warto przeprowadzić na podwórku, w 

piaskownicy bądź na chodniku. Rodzic rysuje kredą lub patykiem dowolny kształt lub 

wzór, łatwy do wypełniania. Może to być duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. 

Zadaniem dzieci jest „pokolorowanie” obrazu: trawą, kamyczkami, płatkami kwiatów, 

listkami itp.

3. Praca z książką część 4, str. 33a i 33b :)


