
Prawa dziecka  

Zadanie1 

 

 Posłuchaj krótkiej  historyjki, którą przeczyta ci rodzic: 

 

Za górami, za lasami,  istniała kiedyś tajemnicza wyspa. Nazywała się „Śmieszną 

krainą”, ponieważ  wszystkim żyło się tam bardzo wesoło. Mieszkańcy zgodnie się bawili, 

każdy mógł włączyć się do zabawy i było tam bardzo bezpiecznie. Ale pewnego razu na 

wyspę przypłynął chłopiec o imieniu Alex. Postanowił, że dzieci, które nie są podobne do 

niego – mają inny kolor skóry, inny kolor włosów i  oczu, nie mogą się z innymi bawić. 

Alex był bardzo dużym i silnym chłopcem, często krzyczał na inne dzieci, które się go bały 

i musiały go słuchać. Na placu zabaw, co dzień było coraz mniej dzieci, bo Alex nie 

pozwalał im się bawić. 

 

 Pomyśl i powiedz proszę co można zrobić, aby pomóc tym dzieciom? 

 Jak czuły się dzieci, kiedy Alex nie pozwalał im się bawić? 

 

Czy wiesz, że  istnieje organizacja, która dba o dzieci i broni ich wtedy, gdy jest im źle.  

Organizacja ta nazywa się UNICEF, powstała po II wojnie światowej, aby pomóc dzieciom, 

które straciły rodziców, były głodne i nie miały gdzie mieszkać. Dziś też są dzieci, które są 

głodne, chore, nie mają domów, nie mogą się uczyć. UNICEF wysyła do tych krajów lekarzy, 

nauczycieli, żywność i ubrania. Polskie dzieci, gdy jest im źle, mogą się zwrócić o pomoc do 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jeśli czujecie się źle traktowani, skrzywdzeni, powiedzcie 

o tym osobie, której ufacie.  

Zadanie 2 

Posłuchaj wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego i zwróć uwagę, jakie prawa 

dziecka przedstawione są w tym utworze: 

  

        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 różnię 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. 

  
Spróbuj teraz odpowiedzieć na kilka pytań, czy już wiesz : 

        Co to są prawa? 

             Kto ma swoje prawa? 

             Jakie prawa mają dzieci? 

             Czy potrzebne są prawa dla dzieci? 

             Jakie prawo jest najważniejsze? 

 

Zadanie 3 

A teraz popatrz na obrazki i przeczytaj samodzielnie lub posłuchaj jakie  prawa mają dzieci: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

Zadanie 4  

 A teraz czas na zabawę! Myślę, że każde dziecko lubi ruch i taniec, dlatego zapraszam cię na 

lekcje zumby dla dzieci . Wejdź na strony i trenuj: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA  

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48&fbclid=IwAR0vWDTJlGcSrZjMqW88fV

bU_MWTYawHAmj6f4JcIGgNsKlY1yq5rHBYCxU 

Zadanie 5-zadanie dodatkowe 

Wykonaj rysunek do wybranego prawa dziecka, możesz skorzystać z podpowiedzi na 

obrazkach powyżej. 

religia 

MOJA POSTAWA W KOŚCIELE 

Kto z was w ostatnim czasie odwiedził kogoś bliskiego? Jak zachowujemy się, gdy idziemy           

z wizytą?  Macie rację, grzecznie. Wycieramy buty, słuchamy, gdy ktoś do nas mówi, nic nie 

niszczymy. Kto z was kiedyś odwiedził Pana Boga w kościele? 

Pan Bóg jest dla nas bardzo ważną osobą, kochamy Go bardzo mocno. Dlatego dziś 

przypomnimy sobie,  jak należy zachować się w Jego domu (kościele), aby nasze zachowanie 

sprawiło Mu radość. 

1. Poproś rodziców lub rodzeństwo o przeczytanie opowiadania. 

Kościół – dom Boga 

Julka w każdą niedzielę chodzi z rodzicami na Mszę Świętą dla dzieci. Tak też było ostatnio. 

Dziewczynka jak zwykle zajęła miejsce wśród innych dzieci blisko ołtarza. Obok niej usiadł 

chłopiec, którego Julka nigdy wcześniej nie widziała na Mszy dla dzieci. W czasie gdy ksiądz 

mówił do dzieci o Jezusie, chłopiec wyjął z kieszeni telefon i włączył grę. Pani katechetka 

zwróciła mu uwagę, że tak nie wolno, i chłopiec schował telefon zawstydzony.  

https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA
https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48&fbclid=IwAR0vWDTJlGcSrZjMqW88fVbU_MWTYawHAmj6f4JcIGgNsKlY1yq5rHBYCxU
https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48&fbclid=IwAR0vWDTJlGcSrZjMqW88fVbU_MWTYawHAmj6f4JcIGgNsKlY1yq5rHBYCxU


Dziewczynka była bardzo zaskoczona takim zachowaniem. Postanowiła, że po Mszy 

porozmawia z rodzicami. Gdy rodzice wysłuchali Julki, byli bardzo zasmuceni. Wyjaśnili 

córce, że chłopiec źle się zachował: 

 – Kościół jest domem Boga i trzeba zachowywać się w nim grzecznie. Nie można bawić się 

żadnymi zabawkami ani jeść czy żuć gumy. W kościele nie wolno też rozmawiać z kolegami 

ani koleżankami, tylko trzeba słuchać tego, co mówi ksiądz. Nie wolno też się wiercić ani 

chodzić po kościele, bo to przeszkadza innym w modlitwie. Dzieci powinny też starać się 

zapamiętać i powtarzać słowa, które wypowiadają podczas Mszy dorośli. Jest to oznaką 

szacunku i miłości do Boga i innych ludzi.  (…) 

2.Zastanów się: 

– Kiedy Julka chodzi do kościoła?    

– Co podczas Mszy robił chłopiec, który siedział obok Julki?  

– Jak należy zachowywać się w kościele? 

3. W kościele mieszka Bóg, dlatego przechodząc lub przejeżdżając obok kościoła, 

pozdrawiamy mieszkającego w nim Boga, czyniąc znak krzyża. Jest też zwyczaj, że chłopcy 

przed wejściem do kościoła zdejmują z głów czapki. Dom Boży i jego najbliższe otoczenie to 

miejsca święte, dlatego nie należy tam głośno rozmawiać ani biegać. 

4. Otwórz podręcznik na s. 115. Narysuj swoją rodzinę uczestniczącą we Mszy Świętej. 
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