
Piosenki na Dzień Dziecka –Elżbieta Wąchadło 

                         Kochani Uczniowie klas młodszych i starszych! 

            Dzisiaj przypada ważny dzień w Waszym życiu. Jest to 1 czerwca, obchodzony na 
całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkie dzieci, czy to duże, czy to małe  
obchodzą swoje Święto. Wiecie za pewne o tym, że macie wiele określonych praw, które nie 
powinny być przez nikogo łamane.  
           W Dniu Waszego Święta życzymy Wam tego wszystkiego, o czym sobie tylko marzycie, 
dużo zdrówka, uśmiechów na co dzień, samych radosnych chwil w Waszym życiu oraz 
wspaniałych, trwałych przyjaźni. 
 

 
https://www.google.pl/search?q=balony&tbm=isch&source 
 
Naszym prezentem dla Was w tym uroczystym Dniu oprócz tych pięknych kolorowych 
balonów niech będą wesołe piosenki. 
Poniżej udostępniamy Wam linki do tych piosenek, które specjalnie dla Was dedykujemy:  
 
 
 
 

https://www.google.pl/search?q=balony&tbm=isch&source


„Wszystkie dzieci nasze są” - Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=tcI6L8YuSAA 

Majka Jeżowska – „Na raz, na dwa” 

https://www.youtube.com/watch?v=MLwmw4hjfyg 

Fasolki – „A ja rosnę” 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4&list=PLg1CqgwFMHxjy-

HrWFiivP5y29GLKuEdF&index=15 

Piosenka o Prawach Dziecka - Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=2Euoj2Be7kg&list=PLg1CqgwFMHxjy-

HrWFiivP5y29GLKuEdF&index=18 

FILIPINKA – „ Dzień Dziecka ” 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA&list=PLg1CqgwFMHxjy-

HrWFiivP5y29GLKuEdF&index=16 

Piosenka Bardzo Kulturalna  - Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=PKx4hDq5AoQ&list=PLK1wwYjIwvRACSxl91Bv3hRbdzvke52AJ&i

ndex=19 

Piosenka o zasadach na jezdni - Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=UwCCqckfpjQ&list=PLK1wwYjIwvRACSxl91Bv3hRbdzvke52AJ&i

ndex=21 

Zespół Dziecięcy Fasolki – „Moja Fantazja”  

https://www.youtube.com/watch?v=gIsJJvG0Z1Y 

Gawęda – „A ja mam psa” 

https://www.youtube.com/watch?v=TXQ8YUXMSc4 

„Piosenka o Yeti ” 
 
Myślimy, że się Wam podobają te piosenki .  
Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy Wam miłego świętowania!:)  
 
                                                                                                      Wychowawczynie świetlicy 
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,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” 

 

Prawa i obowiązki dzieci – K. Pietryszko 

 

Drogie Dzieci!  

 Na pewno na lekcjach dowiedzieliście się, że każdemu dziecku, niezależnie od szerokości 

geograficznej i innych różnic, przysługują takie same prawa: PRAWA DZIECKA. Dokumentem, który je 

opisał jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku.  

 Jakie to prawa? Spróbujcie je sobie przypomnieć słuchając tej piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

A może ktoś z Was ma ochotę zaśpiewać tą piosenkę i w ten sposób utrwalić sobie prawa dziecka?  

O to tekst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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.  

Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,  

Dziecka prawa to nie zabawa.  

2. 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. 

 

 

 

/Utwór pochodzi z płyty ,,Piosenki zdrowych 

dzieci”. Autorem tekstu jest Jerzy Kobyliński/  

,,PRAWA DZIECKA” 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


 

Należy jednak pamiętać, że oprócz praw dzieci posiadają również swoje obowiązki.  

Wśród nich jest przestrzeganie zawartych umów, dbanie i szanowanie cudzej własności i nie 

niszczenie jej, nie krzywdzenie innych ludzi oraz żywych istot, troska o środowisko naturalne i 

szacunek dla innych.  

Zachęcam Was do obejrzenia dwóch filmów edukacyjnych o prawach dziecka:  

https://www.youtube.com/watch?v=a-PphP4hT4o 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

 

Miłego oglądania!   
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Moi koledzy z różnych stron świata – praca plastyczna /M. Toczyńska Ożóg/ 

 

Proponuję Wam dzisiaj wykonanie pracy plastycznej w technice kolażu, czyli łączenie różnych 

technik. Przygotujcie: 

 kartkę papieru białą i kolorowe, kredki 

 farby, pędzel, gąbkę, korek lub cokolwiek innego do stemplowania 

 nożyczki, klej 

 gazetę ze zdjęciami dzieci 

Pomalujcie kartkę według własnego pomysłu. Możecie pomalować tło lub wykonać je 

techniką stemplowania, narysować kulę ziemską, drzewa, słońce, itp. Wytnijcie zdjęcia dzieci 

i przyklejcie na kartce. Możecie też narysować własne postacie, wyciąć je i nakleić. Dzieci 

mogą trzymać kwiaty, balony, zabawki. Jeżeli nie macie ochoty na kolaż, rysujcie lub malujcie 

farbami. Dobrej zabawy 

 

 

 



ZABAWY DLA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU -  ALICJA NOWAK-WILK 

 

Zabawy na dworze powinny być zróżnicowane. Dzięki temu  będziecie  mogli zażyć jeszcze 

więcej ruchu, zacieśnić więzi z rówieśnikami oraz nigdy się nie nudzić. Poniżej przedstawiam 

pomysły na fajną zabawę na świeżym powietrzu ,mam nadzieję że każdy znajdzie coś dla 

siebie.Życzę miłej zabawy. 

 

źrodło google 

 

Gry sportowe 

Gry z wykorzystaniem piłki czy innych zabawek. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka. 

Gry z wykorzystaniem skakanki lub gumy do skakania.  

Gra w klasy albo tor przeszkód.   

Zawody w bieganiu, skakaniu, w pokonaniu toru przeszkód na czas. 

Popularne zabawy w większej grupie. 

W chowanego i berka.  

Baba Jaga patrzy i ciuciubabka. 

Poszukiwanie skarbów. 

Zabawy artystyczne i wspomagające rozwój motoryki małej. 

Puszczanie latawca.  

Lepienie babek, budowanie dużych zamków i tuneli czy nawet tworzenie małych figurek. 



Rysowanie kredą po chodniku. 

Bańki mydlane. 

Plecenie wianków.  

Zabawa poza miastem. 

Wycieczka rowerowa. 

Wspólny piknik. 

Biwakowanie. 

Spokojna zabawa w ogrodzie. 

Kalambury.  

Ciepło-Zimno.  

źródło-https://smilyplay.pl/pomysly-na-zabawy-dla-dzieci-na-dworze/ 

 

Dla chętnych krzyżówka. 

 



 

 

źródło google 


