Wszystkie dzieci nasze są.
Mały człowiek, duża sprawa. Mały człowiek ma swe prawa. Strzegąc praw tych należycie,
układamy dziecku życie.

1. Piosenka o prawach dziecka
https://www.youtube.com/watchv=SJgGFpxh6kY&list=RDSJgGFpxh6kY&start_radio=1&t=38
Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.
Dziecka prawa poważna sprawa
Dziecka prawa to nie zabawa
Mogę się śmiać
Może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
Mam prawo śnić
Mam prawo być inny
Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

2. „Dzieci z różnych stron świata” – oglądanie filmiku przedstawiającego dzieci z różnych stron
świata oraz ich domów. Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie? Dlaczego jedne dzieci są wesołe,
a inne smutne? Jak możemy pomóc tym, które wyglądają na smutne? Z jakich krajów mogą
pochodzić te dzieci? Wiele dzieci mieszka w krajach biednych. Muszą pracować, aby pomóc
rodzicom w utrzymaniu rodziny.
https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8

3. „Kto to jest?” Do zabawy można zaprosić rodzeństwo lub drugiego rodzica. Rodzic zawiązuje
oczy dziecku. Dziecko ma za zadanie rozpoznać swoich bliskich jedynie zmysłem dotyku. W tym
celu dotyka ich włosów, twarzy, ubrania. Po skończonej zabawie rodzic zadaje pytania: W jaki sposób
rozpoznałeś mamę, tatę, siostrę, brata? Skąd wiedziałeś, kogo dotykasz? Co by było, gdyby wszyscy
mieli takie same oczy, nosy, włosy? Czy chcielibyście żyć w świecie takich samych ludzi? Czy ludzie
w innych krajach wyglądają tak samo jak ludzie w Polsce? Czym się różnią?

„Zabawy dzieci z różnych stron świata”
•

„Rybak” – zabawa z Niemiec. Przed rozegraniem pierwszej rundy należy wybrać spośród dzieci
„rybaka”. „Rybak” stoi przed dziećmi, które siedzą na krzesłach. Mają dłonie wystawione przed
siebie – to ryby. Rybak wodzi jedną ręką wolno pod dłońmi uczestników, wygłaszając tekst:
Łowiłem ryby przez noc całą, ale złowiłem ich bardzo mało. Po ostatnim wyrazie próbuje
znienacka klepnąć w dłoń któreś z dzieci. Aby uniknąć złapania, musi ono błyskawicznie odsunąć
rękę. Jeśli rybakowi nie uda się schwytać ryby, musi próbować ponownie. Jeśli mu się powiedzie
– następuje zmiana ról.

•

„Ciepło – zimno” – zabawa z Liberii (Afryka). Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje
wskazówki pozostałym – w wersji polskiej słowami: „ciepło”, jeśli dana osoba zbliża się do
przedmiotu, lub „zimno”, jeśli się od niego oddala; w wersji z Liberii miejsce ukrycia przedmiotu

sygnalizuje się nie słowami, ale klaskaniem z różnym natężeniem, w zależności od odległości
kryjówki.
•

„Ojciec Szymon każe” – zabawa z Panamy (Ameryka Środkowa). Na środku koła stoi ojciec
Szymon i pokazuje wymyślone przez siebie figury, które reszta uczestników musi wykonać.
Potem ojciec Szymon wybiera zmiennika. W polskich przedszkolach dzieci bawią się w tę zabawę,
ale pod nazwą „Jeż”.

•

„Rangoli” – zabawa z Pakistanu. R. rysuje kredą lub patykiem dowolny kształt lub wzór, łatwy
do wypełniania. Może to być duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. Zadaniem dziecka jest
„pokolorowanie” obrazu: trawą, kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami itp.

•

„Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy” – zabawa z Grecji. Jedno z dzieci to Baba Jaga. Stoi tyłem
do pozostałych i woła: Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy. W tym czasie dzieci szybko biegną
w stronę Baby Jagi. Na słowo: patrzy Baba Jaga się odwraca. Kto nie zdołał się zatrzymać
w bezruchu, wraca na start, kto zaś pierwszy dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce.

