
 

„Mam prawo do...” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza Jarosława 

Poloczka z wykorzystaniem KP4.20.  

Dzieci odpowiadają na pytanie rodzica.: 

 Co to znaczy, że mamy do czegoś prawo?  

Dzieci podają swoje pomysły – nie oceniamy ich wypowiedzi.  

 

 Wyjaśniamy dzieciom, że jest organizacja, która dba o to, by dzieci miały swoje prawa – UNICEF. 

Ludzie pracujący w tej organizacji spisali wszystkie prawa dziecka i stworzyli KONWENCJĘ PRAW 

DZIECKA. Jeśli jakiemuś dziecku dzieje się krzywda, to może się poskarżyć do RZECZNIKA PRAW 

DZIECKA.  

Czytamy wiersz „Mam prawo do…” 

 

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia. 

Mam prawo do miłości, radości i tworzenia. 

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary. 

Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy. 

Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju. 

Mam prawo do gniewu i złego nastroju.  

To wszystko jest takie poważne, dorosłe, 

powiem to jak dziecko, zwyczajnie, 

najprościej.  

Chcę się bawić w piaskownicy,  

dom zbudować dla dżdżownicy.  

Z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać. 

Latem lizać zimne lody, 

stać na deszczu dla ochłody.  

Chcę, na łące zrywać kwiaty 

i przytulać się do taty. 

Zimą toczyć śnieżne kule.  

Chcę, by mi czytano bajkę, 

o kocie, co palił fajkę.  



Chcę też domek mieć na drzewie 

i co jeszcze chcę mieć, nie wiem.  

Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:  

bez wojen, głodu i bicia, 

bez strachu, smutku i łez. 

 

 

Zabawa dydaktyczna –„Sweter z guzikami”; 

Sylwety cyfr poniżej do wycięcia; Potrzebna będzie kostka do gry, guziki lub ich zamienniki np. ziarna 

fasoli, albo kółka wycięte przez dziecko; 

 

Rozkładamy sweter na stole lub podłodze. 

Dziecko rzuca kostką i układa na swetrze tyle  guzików, ile pokazała kostka np. 5; 

Potem rzuca ponownie, a rodzic decyduje, czy dziecko ma dołożyć tyle guzików, ile pokazała kostka, 

czy też ma je zabrać;  Dziecko mówi np. pięć dodać dwa  równa się siedem i  wyszukuje wśród 

obrazków cyfrę 7  i umieszcza na swetrze.   

Ponownie rzuca kostką. Wyrzuca np.6.  Rodzic prosi, żeby zabrało tyle guzików ze swetra, ile pokazała 

kostka. Dziecko mówi: siedem odjąć sześć równa się jeden; Itp. 

 Zwracamy uwagę, żeby liczenie odbywało się w zakresie 10. 
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Zabawy dydaktyczne utrwalające litery; poniżej 



Nazywanie litery, wskazywanie jej w wyrazach, czytanie prostych 

wyrazów, kolorowanie liter i obrazków; 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


