
28.10.2020 środa 

Temat: Imresja plastyczna na temat praw. 

 

1. Ćwiczenia poranne do wykonania w pokoju. N=Rodzic 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Grzyby rosną po deszczu. 

Dzieci wykonują przysiad z nisko opuszczoną głową, następnie powoli 

podnoszą się, przyjmując pozycję wyprostną, i układają z rąk nad 

głową kształt kapelusza grzyba.  

• Ćwiczenie równowagi – Spacer między kałużami. Dzieci maszerują na 

palcach z równoczesnym wysokim unoszeniem kolan – omijają 
kałuże.  

• Zabawa z elementem biegu i podskoku – Skaczemy przez kałuże. 

Dzieci biegają w różnych kierunkach sali. Na hasło: Kałuża, wykonują 
przeskoki z nogi na nogę, następnie zmieniają kierunek poruszania się 
i zabawa trwa dalej. 

• Ćwiczenia uspokajające. Dzieci maszerują po obwodzie koła , 

jednocześnie rytmicznie wypowiadając tekst: Kiedy deszczyk pada, 

kalosze zakładam. Obracam się wkoło (wykonują obrót wokół własnej 

osi) i krzyczę wesoło: Huraaa! – wyskakują w górę z wymachem rąk, 

następnie zmieniają kierunek marszu. 
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Wykonują dzieci zgodnie z poleceniami. 

Odszukiwanie i zaznaczanie sześciu różnic pomiędzy obrazkami. Rysowanie po 

śladach strzałek zwróconych w lewą stronę.  
3. Zabawa Obowiązki dzieci czy dorosłych?  

Schematyczne rysunki symbolizujące obowiązki dorosłych i obowiązki 

dzieci. N. przygotowuje schematyczne rysunki, które mają symbolizować 
obowiązki dorosłych i obowiązki dzieci. Dzieci nazywają to, co 

przedstawiają rysunki; określają, jakie obowiązki symbolizują, i 
przyporządkowują je dorosłych lub dzieciom. 

 

 rysunki  obowiązki  

ubranie  dbanie o zdrowie  

zabawka  sprzątanie zabawek  

torba z zakupami  pomaganie przy zakupach  

konewka  podlewanie kwiatów  

garnek  przygotowanie jedzenia  



ściereczka  ścieranie kurzu  

żelazko  prasowanie ubrań…  

N. informuje, że istnieje dokument – kodeks rodzinny, w którym są 
zapisane obowiązki dorosłych wobec dzieci, np. obowiązek 

wychowywania dziecka i utrzymywania z nim kontaktu, dbania o jego 

rozwój. W kodeksie rodzinnym dzieci i rodzice zobowiązani są do 

wzajemnego szacunku i wspierania się. 
 

  

   

 

 
4. Opowieść ruchowa przy muzyce – Poranny spacer – rozwijająca 

umiejętność obrazowania tekstu ruchem.  

Tamburyn lub można do plastikowej butelki wsypać jakieś ziarna. 

Dzieci słuchają opowiadania i obrazują je ruchem. Pomoc stanowi tamburyn. 

Marcin ma psa Felka. Spędza z nim bardzo dużo czasu. Każdego dnia 

wczesnym rankiem idą na długi spacer (dzieci maszerują w rytmie 

wystukiwanym na tamburynie). Wchodzą do parku. Felek zaczyna biec, 

merdając wesoło ogonem (delikatne uderzenia w tamburyn – dzieci 



swobodnie biegają na palcach; mocniejsze uderzenia w tamburyn – 

zatrzymują się i wykonują ruchy naśladujące merdanie ogonem). Nagle widzi 

wiewiórkę. Chce ją dogonić. Wiewiórka jest bardzo zwinna. Fik, mik, kilka 

skoków i już jest na drzewie. Wspina się coraz wyżej i wyżej. Zwinnie 

przeskakuje z gałęzi na gałąź (potrząsanie tamburynem – dzieci przeskakują 
z nogi na nogę; miarowe uderzenia w tamburyn – przechodzą do przysiadu i 

zgodnie z rytmem stopniowo powracają do pozycji stojącej; ponowne 

potrząsanie tamburynem – przeskakują z nogi na nogę). Niestety, Felek tak 

nie potrafi. Przysiada na chwilę, po czym biegnie dalej (delikatne uderzenia 

w tamburyn – swobodnie biegają na palcach). (Przerwa w muzyce). Po 

chwili widzi jeża, który zwija się w kolczastą kulę (pocieranie membrany 

tamburynu – przykucają, opuszczają nisko głowy). Felek głośno szczeka i 

bacznie mu się przygląda. Wie, że ostre igły jeża są niebezpieczne, dlatego 

odchodzi (mocne uderzenie w tamburyn – przechodzą do stania, naśladują 
szczekanie; miarowe uderzenia w tamburyn – spokojnie maszerują). Tuż 
obok szeleszczą gałęzie krzewów i przed Felkiem pojawia się zając. Przez 

dłuższą chwilę spoglądają na siebie, stojąc w bezruchu (zatrzymują się w 

bezruchu). Nagle zając zaczyna uciekać. Jest szybki i bardzo zwinny. Felek 

próbuje go dogonić, lecz to nie jest łatwa sprawa. Zając znika między 

krzakami (mocne uderzenie, potrząsanie tamburynem – swobodny bieg w 

określonym kierunku; dźwięki coraz cichsze i wolniejsze – biegają coraz 

wolniej, przechodzą do leżenia na boku). Felek jest bardzo zmęczony. 

Kładzie się w miękkiej trawie, zamyka oczy. Jego łapy, ogon, głowa 

odpoczywają. Głęboko oddycha i zapada w drzemkę. 

5. Ilustrowanie wybranego prawa dzieci.  

Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego O prawach dziecka.  

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.  

6. Rozmowa na temat wiersza.  

− Kto stworzył prawa dla dzieci?  

− Będę czytać prawa, a wy je za mną powtarzajcie. N. czyta i wymienia 

prawa dzieci, a one je za nim powtarzają. (Stara się to podawać w skróconej 

formie, prostymi słowami, np. prawo do odpoczynku, prawo do nauki, prawo 

do zabawy…).  

− Które prawa wydają się wam najbardziej wartościowe? N. wyjaśnia, że dla 

każdego inne prawo może być szczególnie ważne. Prosi dzieci, żeby 

zastanowiły się, które prawo dla nich jest najważniejsze, i przedstawiły je 

graficznie. 

-można zilustrować wybrane prawo  


