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1. „Co zmieniło miejsce?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca uwagę i
spostrzegawczość.
Przygotuj 5 przedmiotów lub zabawek. Rozłóż je przed sobą na podłodze.
Zapamiętaj ich kolejność. Zamknij oczy, a w tym czasie rodzic/rodzeństwo
zamieni je ze sobą miejscami. Otwórz oczy, odgadnij, które przedmioty
zmieniły swoje miejsce. Zabawę można powtórzyć kilka razy.
2. „O prawach dziecka” – słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego.
"O PRAWACH DZIECKA" Marcin Brykczyński
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle że jest 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,
próbujcie 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.
•
•

Kim jest dziecko?
Kto napisał prawa dzieci?

•

O jakich prawach dzieci jest mowa w wierszu?
Rodzic odczytuje kolejne prawa dziecka, tłumacząc, co one oznaczają.

Źródło: https://przedszkolankowo.pl/

3. „Nasze prawa” – praca plastyczna.
Wytnij wszystkie paski i koło. Następnie naklej je na kartkę tak, aby powstało
słońce. Poproś rodziców o odczytanie praw, które widnieją na promykach. Od dziś
poznane przez Ciebie prawa dziecka mogą zawisnąć w Twoim pokoju.
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4. Poproś rodzica, aby przeczytał Ci bajkę.

