
Wiersz „O prawach dziecka” – M. Brykczyński 

Po wysłuchaniu wierszy porozmawiajmy z dzieckiem n/t ich treści; 

 

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 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 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. 

 

 

Dzieci – Danuta Gellnerowa 

 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

są takie same – 

lubią skakać na jednej nodze 

i lubią zanudzać mamę. 

 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

śpiewają wesołe piosenki 

i byle kamyk, 

i byle szkiełko 

biorą jak skarb 

do ręki. 

 

Podobno dzieci 

na całym świecie 

bywają niegrzeczne czasem, 

lecz to nie u nas, 

nie w naszym mieście – 

to gdzieś za górą, za lasem. 

 

 



 

Zaprezentowany wiersz Doroty Gellner "Zły humorek"  

opowiada o dziewczynce, która pewnego dnia odczuwa 

 nieprzyjemne uczucie, jakim jest złość.  

Czy udało jej się zapanować nad złym humorkiem?  

A Twój sposób na zły humorek ...? 

Opowiedz mamie, koleżance jak sobie radzisz ze złością! 

Zapamiętaj!  

 Bez złości mamy więcej radości. ;)) 

 

"Jestem dzisiaj zła jak osa! 

Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość  wyłazi  mi  uszami 

I rozmawiać nie chcę z wami! 

A dlaczego? 

Nie wiem sama 

Nie wie tata, nie wie mama… 

Tupię nogą, drzwiami trzaskam 

I pod włos kocura głaskam. 

Jak tupnęłam lewą nogą, 

Nadepnęłam psu na ogon. 

Nawet go nie przeprosiłam 

Taka zła okropnie byłam. 

Mysz wyjrzała z mysiej nory: 

Co to znowu za humory ?! 

Zawołałam: - Moja sprawa! 

Jesteś chyba zbyt ciekawa. 

Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam zrobić, by mi przeszło?! 

Wyszłam z domu na podwórze, 

Wpakowałam się w kałużę. 



Widać, że mi złość nie służy, 

Skoro wpadłam do kałuży. 

Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

Wcale nie jest mi wesoło… 

Nagle co to? 

Ktoś przystaje 

Patrzcie! Rękę mi podaje! 

To ktoś mały, tam ktoś duży - 

Wyciągają mnie z kałuży. 

Przyszedł pies i siadł koło mnie 

Kocur się przytulił do mnie, 

Mysz podała mi chusteczkę: 

Pobrudziłaś się troszeczkę! 

Widzę, że się pobrudziłam, 

Ale za to złość zgubiłam 

Pewnie w błocie gdzieś została. 

Nie będę jej szukała!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 



 



 

 



Zabawy graficzne i grafomotoryczne; 

 

1- niebieski   2 – zielony    3 – żółlty      4 – brązowy     5 - czerwony 



 

Pokoloruj sylaby zgodnie z kodem; 

 

 

SA – CZERWONY            SY – CZERWONY 

SE – CZARNY    SO -  NIEBIESKI 

      SU -  ŻÓŁTY 



Nazwij literę, pokoloruj ją, odszukaj taką samą literę wśród innych 

wyrazów, nazwij obrazki, podziel je na sylaby, pokoloruj obrazki; 



Pokoloruj cyfry na żółto , a litery na czerwono; 

Potem policz ile jest klownów na obrazku; 


