
Temat: Wszystkie dzieci nasze są.  Świętujemy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA. (1-4.06.2020r) 

Witajcie, 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o … WAS 

Tak, ten tydzień poświęcony jest DZIECIOM i ich Świętu 

Na początek życzenia ode mnie dla WAS 

 

   

Możecie się buntować, że już nie jesteście dziećmi, bo macie 18 lat i dowód osobisty!  

Otóż do póki mieszkacie z rodzicami, chodzicie do szkoły, to mimo, że skończyliście- 18 lat, to cały 

czas jesteście DZIEĆMI 

Nie denerwujcie się! Dorosłym będziecie przez resztę życia, dlatego cieszcie się, że ktoś mówi o Was- 

DZIECKO, to znaczy, ze jesteście jeszcze młodzi i caaałe życie przed Wami 

Podczas całego tego tygodnia będziemy mówili o dzieciach. 

Otóż dzieci żyją na całym Świecie. Mają różne kolory skóry, wzrost, kolor włosów i oczu. Mówią w 

różnych językach, ale wszystkie chcą być uśmiechnięte, mieć rodziców i jeść duuużo słodyczy. Często 

jednak tak nie jest i to co dla nas jest oczywiste, dla dzieci, które np. żyją w kraju, gdzie jest bieda lub 

wojna- takie normalne nie jest. 

Każde dziecko na Świecie ma swoje prawa i obowiązki. 

Pamiętacie, rozmawialiśmy nt Praw Osób Niepełnosprawnych.  

Teraz zastanówmy się jakie PRAWA mają na świecie DZIECI 



Zadanie 1. 

Wypisz proszę trzy prawa dziecka: 

- 

- 

- 

I trzy obowiązki: 

- 

- 

- 

Dzieci żyjące na całym Świecie, w różnych krajach przejmują od swoich rodziców, osób starszych 

zwyczaje i tradycje u nich panujące. To bardzo ważne, bo gdy dorosną, to będą mogli przekazywać je 

swoim dzieciom, a nawet obcym ludziom, którzy przybędą do ich kraju, albo gdy sami wyjadą i 

zamieszkają w innym państwie.  

Dla przykładu:  

- czy poznalibyśmy pizze, gdyby wszyscy ludzie mieszkali tylko w swoim kraju; 

- czy poznalibyśmy hamburgera lub potrawy chińskie; 

- czy wiedzielibyśmy co to Mur chiński, Wieża Eiffla, Statua Wolności itd.- gdyby ludzie się nie 

przemieszczali itd. 

Jak już dorośniemy, powinniśmy pamiętać, że DZIECI są dobre, one nie znają: zła, zemsty, różnic 

rasowych; nie wytykają drugiego, bo inaczej wygląda lub dlatego, ze jest biedniejszy. 

Cieszmy się dzieciństwem i tak jak dzieci- szanujmy drugiego człowieka nie za to co ma, ale za to 

kim jest 

 A oto witają Was i pozdrawiają dzieci z całego Świata 

 



    

   

 



   

 

   

 

       

 

 

JAK JUŻ SIĘ SPOTKAMY, TO ZAPRASZAM WAS NA DUŻY DESER LODOWY 

 



Zadanie 2. 

Uzupełnij wiersz brakującymi wyrazami z nawiasu. 

(świecie, naród, pokoju, białe, dzieci, żyć, wiecznej, uczyć, poznawać, dzieje, kraje, narodów, dzieci, 

ważni, czarne, duże, chcą, przyjaźni) 

 

 

„ Czarne, żółte i białe” Ewa Szelburg- Zarembina 

Sto narodów na ……………………………………….., 

Każdy ……………………………………….  ma dzieci. 

Sojusznicy …………………………………. to ważni. 

Czarne, żółte i ……………………………………………….., 

Chcą ze sobą ……………………………………….. 

W ………………………………………………………….. przyjaźni. 

 

Chcą się ……………………………….. i bawić, 

I …………………………………………… chcą wzajem 

Bohaterskie swe ………………………………………………………., 

Przyjacielskie swe ……………………………………………………. 

 

Sto ……………………………………………. Na świecie, 

Każdy naród ma ………………………………………. . 

Sojusznicy pokoju to ……………………………….. . 

………………………………………., żółte i białe, 

Dzieci ……………………………………. I małe, 

…………………………. Ze sobą żyć 

W wiecznej ………………………………………. . 

 

 



Zadanie 3. 

Uzupełnij krzyżówkę 

1. Jeżeli na ulicę wylał się np. olej, to, to miejsce powinniśmy ……. . 

2. Ile  …………. Zostało do końca roku szkolnego? 

3. Bajka o Pszczółce ………. . 

4. Jak ktoś dużo pracuje, to mówimy, że rozpiera go ………………… . 

5. Smutna ……………… . 

6. But sportowy, drogi ……………….. . 

7. Jeżeli kogoś nie znamy, to mówimy, ze ta osoba jest nam …………………. . 

8. Imię dziewczynki na literę: A…………… . 

9. Herbatka na uspokojenie ……………….. . 

10. Przyprawa w płynie do galar tu ……………. . 

11. Imię koleżanki z klasy (zdrobniale) ……………………. . 

12. Ptak, który powtarza ……………… . 

 

Zadanie 4. 

Pokoloruj ilustrację i powiedz co się na niej dzieje 



 

 


