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Wyszedł sobie do ogrodu 

Stary, siwy pan Listopad. 

Grube palto ma od chłodu 

 I kalosze ma na stopach.  

Deszcz zacina, wiatr dokucza, 

Pustka, smutek dziś w ogrodzie. 

Pan Listopad cicho mruczy: 

,,nic nie szkodzi, nic nie szkodzi” 



Prawa dziecka – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 
 

Prawa dziecka to prawa, które powinien poznać każdy malec. Ogólnopolski Dzień 

Praw Dziecka to doskonała okazja do tego, by je zaprezentować. Jak? Możesz 

pokazać dziecku plansze, zachęcić je do wspólnej zabawy i zagrać  

w emocjonujące gry. Poznaj pomysły na to, jak świętować ten dzień  

z najmłodszymi. 

 

Jakie są prawa dziecka? 

Dzieci są ludźmi wyjątkowej rangi. Mają swoje prawa, które należy przedstawić 

przystępnym dla nich językiem, dlatego proponuję Ci kilka zabaw, które 

 to wyjaśnią. Wybierz plansze, które wydają Ci się bardziej atrakcyjne i zachęć 

dzieci to tego, aby dzielić się ich własnymi definicjami i rozumieniem tych praw. 

 

Prawa dziecka to prawo do:  

 odpowiedzialności rodziców za dziecko; 

 pomocy dziecku przez państwo; 

 równości bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie; 

 pomocy, opieki i leczenia; 

 nauki; 

 odpoczynku; 

 rozwijania swoich zainteresowań i talentów; 

  prywatności, do swojego miejsca; 

 wychowania w rodzinie, do kontaktu z obojgiem rodziców; 

 wypowiadania się w sprawach, które dotyczą dziecka, do poszanowania 

wyboru dziecka; 

 życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym; 

 życia bez przemocy. 

 

Konwencja zawiera inne ich ujęcie. Jednak, jak to bywa z dokumentami, ich język 

nie jest dostosowany do możliwości dziecka, dlatego też zachęcam  

do przedstawiania ich w przyjaznej dla dziecka formie. 

 

Prawa dziecka – zabawy dla przedszkolaków 

To wcale nie jest taki prosty temat dla dziecka! Generalnie, głównie ze względu 

na to, że na szczęście, w większości dziecięcych głów nie istnieje życie, w którym 

pozbawiane są swoich praw. To dobrze! Jednak, warto, na wszelki wypadek 



uzmysłowić dziecku co jest złe, a co dobre, bo to, aby w odpowiedniej chwili 

dziecko potrafiło powiedzieć STOP! 

Prawda i fałsz 

Materiały: kartka zielona i czerwona dla każdego dziecka 

Przebieg: Rodzic mówi prawo dziecka lub jego przeciwieństwo. Zadaniem 

dziecka jest stanąć na odpowiedniej kartce – zielonej, jeśli zgadzają się  

z wypowiedzią, czerwonej – jeśli nie. 

 

Zgadnij, co to? 

Materiały: termometr, plaster, zdjęcie rodziny, zdjęcie pokoju, książka, 

poduszka, papier pakowy, gazeta 

Przebieg: Rodzic owija gazetą lub pakowym papierem przygotowane akcesoria. 

Dzieci starają się rozpoznać je po kształcie. Po rozpoznaniu – rozpakowują je. 

Po rozpakowaniu zgadują z jakim prawem mogą być związane. 

 

 

Źródło : www.panimonia.pl  

http://www.panimonia.pl/
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Wytnij i ułóż  

 



NA ROZGRZEWKĘ  

ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne –  wierszyk: „Gimnastyka” 

 

 Rodzic mówi wierszyk, a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w wierszu.  

 

Na początku jest rozgrzewka,  

Językowa wprzód wywieszka, 

Cały język wyskakuje,  

Wszystkim nam się pokazuje, 

W dół i w górę, W lewo, w prawo.  

Pięknie ćwiczy! 

Brawo! Brawo! 

Język wargi oblizuje, 

pięknie kółka wykonuje.  

Popatrzymy do lusterka, 

Jak się język bawi w berka. 

Kto spróbuje z miną śmiałą, 

Zwinąć język w rurkę małą? 

Język ząbki poleruje 

Każdy dotknie i wyczuje…  

Może uda się ta sztuczka.  

Trzeba uczyć samouczka. 

 

 

 



PROPOZYCJA ZDROWEGO POSIŁKU  

ZUPA Z DYNI 

Składniki:  

 oczywiście konieczna jest wielka dynia! Potrzebujesz około 1 kg miąższu. 

 biała część pora (1 sztuka)  

 2-3 ząbki czosnku 

  4 szklanki wywaru warzywnego 

 pół szklanki jogurtu,   

 mielony kminek i imbir do smaku,  

 1łyżka oleju lub oliwy 

 natka pietruszki 

 

Wykonanie: 

Czosnek posiekać lub wycisnąć. Pory pokroić w delikatne paseczki. Rozgrzać oliwę na dnie 

garnka, wrzucić czosnek i pory, dodać kminek i imbir, przesmażyć cały czas mieszając. Dodać 

dynię pokrojoną w drobną kostkę. Zamieszać. Wlać wywar i szybko doprowadzić całość  

do wrzenia. Teraz zupa musi gotować się około pół godziny na małym ogniu. Po wystudzeniu 

zmiksować i dodać jogurt. Przed podaniem podgrzać i posypać posiekaną natką. Jogurt można 

dodać dopiero na talerzach. 

 



 

Kto świętuje w listopadzie? 

 Gniewko i Marynka z grupy Zajączków 

 Ania  z grupy Wiewiórek  

  Filip, Kacper, Aniela, Janek i Mateusz z grupy Biedronek 

 Samuel z grupy Tugrysów                          

 


