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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 czerwca 2020 roku - piątek 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Prawa dziecka 

1. Prezentacja wiersza Marcina Brykczyńskiego „Prawa dziecka”. 

Prawa dziecka 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tylko że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym należą się za to 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. 

 

 

 

Anna 

Trojak 
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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 wiersz poukładały 

Prawa dla dzieci  całym świecie, 

 Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 

 

- Omówienie opisanych w wierszu praw przysługujących dzieciom. 

-Rozmowa z dziećmi na temat szanowania praw nie tylko swoich, ale również innych ludzi. 

4. „Jak się czujesz?”– zabawa dramowa. 

Uwaga! Maski-minki można wykonać z okrągłych tekturowych talerzyków, na których nauczyciel rysuje 

schematyczną twarz wyrażającą: radość, smutek, złość, zdumienie, pychę. Dziecko powinny łatwo odgadnąć, 

jakie emocje ilustrują maski. W każdej masce należy wyciąć otwory na oczy, potem dokleić do 

niej patyczek lub przymocować gumkę. (można wykorzystać do zabawy minki z wycinanek, karta nr14, 

robiliśmy je w szkole, powinny być w domu); Możemy bawić się w kilka osób. 

- Zabawę rozpoczyna rodzic. Uprzedza dziecko, że za chwilę włoży maskę i zmieni się jego nastrój, 

prosi, by dziecko reagowało tak, jak czuje, uważa za konieczne. Rodzic wybiera jedną maskę, np. 

z płaczącą minką, trzyma ją przy twarzy  i czeka na  reakcję dziecka. Z pewnością dziecko podejdzie do niego, by 

go pocieszyć, a może ktoś będzie się śmiał. Każdy przejaw empatycznego, właściwego zachowania należy 

pochwalić i omówić z dzieckiem. Kiedy dziecko już wie, na czym polega zabawa, samo wchodzi w role i 

odgrywają różne scenki. „Aktor” z maską powinien podziękować gestem osobie, która  mu pomoże, pocieszy, 

zachęci do zabawy. Po zakończeniu zabawy rodzic rozmawia z dzieckiem  na temat zaprezentowanych scenek. 

Pyta, jak się czuło, gdy zostały odrzucone przez inne osoby zabawy, gdy ktoś je skrzywdził, a jak, gdy bawiły się 

zgodnie. Pytania zależą od tego, jakie scenki osoby bawiące się prezentowały. Rodzic prosi o zastanowienie się, 

co  będzie czuł kolega, gdy nie chciano go przyjąć do wspólnej zabawy, gdy ktoś go bił lub wyśmiewał się z 

niego. 

5. „Prawa i obowiązki” . 

Rodzic informuje dziecko tym, że :Mam prawo, mamy też zasady. Prosimy dziecko o zastanowienie się, a 

następnie rozmawiamy  z dzieckiem: Jak myślisz, co znaczą zwroty i słowa „mam prawo” i „zasady”? Dziecko 

podaje odpowiedź. 

– Dorośli spisali w Konwencji Praw Dziecka prawa wszystkich dzieci na świecie. Spróbujemy zastanowić się 

jakie prawa i obowiązki, powinny  obowiązywać w  grupie klasy 0, w przedszkolu. 

 „Mam prawo”,” zasady”- dziecko podaje rodzicowi propozycje praw i zasad- rozmowa kierowana. 



II. Dzieci mają  prawo do zabawy. 

1. Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

- „Przerzucanie piłki przez sznurek”.- zapraszamy do zabawy rodzica lub rodzeństwo. 

Zabawa polega na przerzuceniu piłki przez sznur z pozycji siedzącej. W grze biorą udział dwie osoby siedzące 

naprzeciw siebie. Zadaniem gracza jest rzucanie do siebie piłki nad sznurkiem. Jeżeli piłka dotknie sznurka 

lub upadnie na ziemię, zanim zostanie złapana albo zostanie przerzucona pod sznurkiem lub wypadnie poza 

pole gry,  osoba z drużyny przeciwnej otrzymuje 1 punkt. Zwycięża osoba, która jako pierwsza zdobędzie 15 

punktów. 

- „Parzyste, nieparzysta”. 

W grze bierze udział dwóch graczy. Gracze zaciskają prawe dłonie i odliczają do trzech. „Na trzy” każdy 

z graczy wystawia dowolną liczbę palców. W momencie wystawiania palców raz jeden gracz, raz drugi 

mówi: Parzyste! lub Nieparzyste! Dzieci sumują palce i określają, czy jest to liczba parzysta, czy nie. 

Wygrywa osoba, która prawidłowo przewidziała wynik – otrzymuje 1 punkt . Grę powtarzamy 5 razy ,wygrywa 

osoba , która uzyskała większą liczbę punktów.  

2. „Matematyczne łamanie głowy” – zabawy.  

- Dziecko kładzie  na stoliku  przed sobą (lub dywanikach) kartki z bloku rysunkowego, fasolki i kartoniki 

z cyframi od 0 do 9. Rodzic prezentuje kilka zadań. 

Zadanie I 

Dostałem trzy talerzyki od mamy  i jeszcze dwa od koleżanki. Ułóż  tyle samo fasolek. Ile jest razem talerzyków? 

Mogę to przedstawić za pomocą liczb i znaków: 3 + 2 = 5 

(trzy dodać dwa jest pięć). Ułóż działanie z kartoników pod fasolkami. 

Zadanie II 

 Rodzic układa obok siebie cztery kwadraty, a jeden dalej. 

Proszę, ułóżcie na dywanikach lub na stolikach fasolki w podobny sposób. Spróbujcie teraz ułożyć działanie. 

Podobnych zadań trzeba ułożyć z dzieckiem jeszcze kilka. 

3. Układanie zadań i działań przez dzieci do ilustracji. (K.P. 4 s. 56 z. 1) 

- Ćwiczenia spostrzegania – kończenie rysunku według schematu. (K.P. 4 s. 56 z. 2) 

 

ZABAWY DODATKOWE 

Nasze prawa – ważna sprawa. (Informacje dla rodzica) 

Rodzic  rozmawia z dzieckiem  na temat zapisów prawnych z Konwencji Praw Dziecka. 

Art. 16 Możesz mieć swoje tajemnice i sekrety – nikt nie może oglądać twojego pamiętnika, jeśli tego sam nie 

chcesz, nie czytamy cudzych wiadomości w jakiejkolwiek formie, czy jest to list, pocztówka czy sms. 

Art. 6 Państwo, w którym mieszkasz powinno zapewnić ci odpowiednie warunki do życia i rozwoju – to 

oznacza, że w Polsce masz możliwość bawić się w przedszkolu i uczyć się w szkole. Jeśli zachorujesz, otoczą cię 

opieką lekarze i pielęgniarki. Twoi rodzice muszą zadbać o to, abyś miał co jeść i pić. Jeśli działaby ci się 

krzywda, obroni cię policja. 

Art. 17 Dzieci bardzo szybko poznają świat, w tym celu zadają wiele pytań, oglądają książki, telewizję i 

korzystają z Internetu. Ważne, żebyśmy robili to mądrze i nie wpadli w zasadzkę ludzi, którzy chcieliby 



wykorzystać niewiedzę dzieci. Pamiętajmy, że nie wszystkie informacje zamieszczone w sieci są prawdziwe i 

sprawdzone. 

Art. 23 Wszystkie dzieci mają takie samo prawo do zabawy, nauki czy dobrego traktowania, nawet jeśli są 

chore lub niepełnosprawne. Każde dziecko chce się bawić z innymi dziećmi, bez względu na to, czy jest 

zdrowe, czy chore. 

Art. 7 Od urodzenia przysługuje ci imię i nazwisko, akt urodzenia i obywatelstwo państwa, które będzie 

broniło twoich praw. Każde dziecko po urodzeniu od rodziców otrzymuje imię i nazwisko, kiedy rodzice jadą po 

akt urodzenia, czyli dokument, w którym napisana jest data, kiedy się urodziliście, otrzymujecie od państwa 

numer pesel. To długi numer, który każdy człowiek ma inny. Numer ten mówi, że przynależymy do naszego 

kraju. 

Art. 31 Masz prawo do czasu wolnego od nauki – na odpoczynek i zabawę. Co oznacza, że nikt nie może 

dzieciom zabronić się bawić i nakazywać np. cały czas pracować. Ile trzeba pamiętać, że o sposobach spędzania 

czasu wolnego muszą wiedzieć rodzice. Dzieci, nie mogą wychodzić z domu, aby pobawić się z koleżankami i 

kolegami na placu zabaw bez uzgodnienia z rodzicami. Czas wolny ma swoje granice, to znaczy, że zaczyna się o 

ustalonej z rodzicami godzinie i kończy też o ustalonej porze. 

Art. 9 Nawet jeśli nie mieszkasz z jednym z rodziców, możesz się z nim spotykać i spędzać 

czas, kiedy tylko tego potrzebujesz. Nikt nie może rozdzielić cię z rodzicami bez ważnego powodu 

Art. 13 Możesz wyrażać swoje poglądy na każdy temat. Pamiętaj, żeby nie ranić przy tym innych. Możesz 

powiedzieć zawsze, czy podobał ci się obejrzany film, jakiej bajki nie lubisz, co sądzisz na temat pożyczania 

zabawek, ale nie wolno ci nikogo obrażać. Nie mówimy: „Nie lubię Kacpra, bo pożycza ode mnie wciąż 

zabawki”. Możesz za to powiedzieć: „Nie lubię zbyt często pożyczać zabawek”. 

Art. 12 Możesz wyrażać swoje zdanie i wypowiadać się  przed sądem w sprawach, które ciebie dotyczą. 

Dziecko ma prawo w sądzie powiedzieć, czego się obawia albo co widziało, a sędzia wysłucha go tak samo, jak 

osobę dorosłą. 

Art. 28 Państwa, w których dzieci nie potrafi  czytać i pisać, powinny zrobić wszystko, by zlikwidować 

analfabetyzm. W naszym kraju wszystkie dzieci muszą chodzić do szkoły, aby uczyć się liter, czytania i pisania. 

Art. 28  Masz prawo się uczyć, a w szkole wszyscy powinni traktować cię z szacunkiem. To znaczy, że nikt w 

szkole/przedszkolu nie ma prawa cię obrażać, wyzywać, bić czy wyśmiewać. 

Art. 38 Jeśli wybuchłaby wojna, twoje państwo musi cię chronić wszystkimi możliwymi. Sposobami. 

Art. 19 Nikomu, nawet twoim rodzicom, nie wolno cię źle traktować, bić, ani się znęcać nad 

Tobą w inny sposób. 

Art. 34 Nikt nie ma prawa cię przytulać, głaskać, łaskotać lub dotykać w sposób, który ci się nie podoba. 

Kiedy czujecie się takim zachowaniem zaniepokojeni, macie prawo powiedzieć: „Nie, przestań, zostaw mnie w 

spokoju”, a dorosła osoba ma obowiązek to uszanować. 

Uwaga! Więcej informacji znajdą Państwo w książce Hanny Czerwieńskiej- Rydel i Renaty Piątkowskiej 

„Moje prawa – ważna sprawa” Wydawnictwo „Literatura” Łódź 2015, z której zaczerpnięte zostały nagłówki 

artykułów Konwencji o Prawach Dziecka. 

Miłego dnia, pozdrawiam. 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Obejrzyj obrazek s. 108  
Kogo przedstawia obrazek? 
Rodzina jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Żyjąc w rodzinie doświadczamy szczęści, radości i miłości. 

Rodzice są bardzo ważni w życiu każdego dziecka. Każde dziecko powinno kochać i szanować swoich rodziców. 

Każdego dnia powinniśmy dziękować Panu Bogu za naszych rodziców.  
Otwórz poniższy link. 
https://view.genial.ly/5ec6cc6a7607860d83c4f8f5/presentation-

rodzice?fbclid=IwAR0cl2Nv3LFPReVqmQPsYu5pptDNwkhPV6CdNa24HLDTlk3uZnaX-IDfCIk 
Wykonaj zadania w podręczniku s. 109 
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Zamiast zdjęcia możesz narysować swoją rodzinę. 
Pozdrawiam! 
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