
Drodzy Uczniowie,  

 

w tym tygodniu zajmujemy się tematem związanym  

z Dniem Dziecka oraz z Dniem Sportu. Będziecie 

mieli okazję dowiedzieć się jak powstały te święta. 

Oprócz tego, przypomnicie sobie Prawa Dziecka oraz 

wykonacie łatwe i przyjemne ćwiczenia gimnastyczne. 

 

      Wychowawcy świetlicy 

 

 



Dzień Dziecka: 

 

1 czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka. Święto powstało dla upowszechniania 

ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych. Jaka jest historia Dnia Dziecka?  

 

Dzień Dziecka - historia 

Dzień Dziecka w Polsce tradycyjnie obchodzony jest 1 czerwca. Dzień ustanowiony został  

w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla 

upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich 

ONZ. 

W ten sposób postanowiono uhonorować prawa dzieci, które wcześniej często były łamane. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia 

Deklaracji praw dziecka, czyli 20 listopada. Zgodnie z sugestią ONZ, Dzień Dziecka  

w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za 

najwłaściwszy. 

 

Dzień Dziecka w Polsce 

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka 

obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku  

z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. 

Od wielu lat 1 czerwca w Polsce obradował Sejm Dzieci i Młodzieży. 

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 

roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach 

dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie. Przygotowywane były wycieczki  

i zabawy, podczas których tradycyjnie rozdawano słodycze. 

Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/dzien-dziecka-2020-upowszechnienie-praw-dziecka-jaka-jest-historia-powstania-dnia-

dziecka-6516463705155201a 

https://wiadomosci.wp.pl/dzien-dziecka-2020-upowszechnienie-praw-dziecka-jaka-jest-historia-powstania-dnia-dziecka-6516463705155201a
https://wiadomosci.wp.pl/dzien-dziecka-2020-upowszechnienie-praw-dziecka-jaka-jest-historia-powstania-dnia-dziecka-6516463705155201a


Prawa Dziecka: 

 

 



-Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 

 
https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka 
 

 

Jak uczą się dzieci w innych krajach? 
 

Na całym świecie panuje ten sam porządek - dzieci chodzą do szkoły, uczą się i poznają 

świat po to, aby później wiodło im się lepiej, żeby mogły pracować w wymarzonym 

zawodzie, lub przynajmniej po to, aby móc przeczytać podstawowe informacje, gazetę lub 

obwieszczenie czy też umieć złożyć podanie i podpisać się pod nim. W każdym zakątku 

Ziemi cel jest podobny, jednak drogi jakie obraliśmy (pomimo tendencji do standaryzacji) 

znacznie się od siebie różnią. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak zróżnicowane są 

systemy edukacji w różnych krajach, dowiesz się, jak ważna jest szkoła w różnych 

częściach świata i poznasz ciekawe praktyki, które wyróżniają poszczególne systemy 

edukacyjne na tle pozostałych. 

 

1. Japonia - akcesoria biurowe przydatne w codziennym życiu 

Jeżeli będziesz mieć okazję odwiedzić japońską szkołę, niech nie zdziwi Cię widok... 

sprzątających dzieci! W Kraju Kwitnącej Wiśni dzieci mają sporo obowiązków już od 

pierwszej klasy. Uczniowie zobowiązani są o dbanie o własne miejsce pracy, ale także... o całą 

szkołę! Każda klasa podzielona jest na kilka han - zespołów składających się z 5-6 uczniów, 

które podczas specjalnego, 30-minutowego dyżuru sprzątają korytarze, łazienki, klatki 

schodowe, a także dbają o szkolne zwierzęta. Takie działanie ma przygotować dzieci do 

codziennego życia i wykonywania podstawowych, domowych obowiązków. Nauczyciele 

podkreślają, że takie działanie uczy dzieci samodzielności i niezależności. 

 

2. Korea Południowa - szkoła to źródło olbrzymiego stresu 

Uczniowie koreańskich szkół przechodzą wiele stresujących egzaminów. Ich wynik wpływa na 

ich wizerunek, który jest dla nich niezwykle istotny - każdy Koreańczyk pragnie zdobyć 

odpowiednie wykształcenie, zdobyć dobrą, prestiżową pracę i odnieść zawodowy sukces. 

Niektórzy młodzi ludzie nie radząc sobie z tą presją, decydują się na krok ostateczny - odebranie 

sobie życia. Ostatnie badania wykazały, że wśród Koreańczyków wzrasta popularność 

samobójstw zbiorowych. 

 

3. Finlandia - zabawa materiałami biurowymi 

W Finlandii szkoła i nauczyciele otoczeni są szacunkiem i prestiżem, dzięki czemu wielu 

młodych ludzi decyduje się na pracę w sektorze edukacji. Nauczyciele nieustannie się 

dokształcają, a dzieci mogą wybierać spośród różnorodnych przedmiotów wolnego wyboru. Aż 

1/3 planu zajęć dziecko ustala samodzielnie lub z rodzicami, wybierając te zajęcia, które 

naprawdę je interesują. Fiński system edukacji jest dziś uznawany za jeden z najlepszych na 

świecie. 

 

 

https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka


4. Indie - szkoła to miejsce święte 

Podobnie jak w Finlandii, nauczyciele darzeni są wyjątkową estymą także w Indiach. Zdarza 

się, że Hindusi uważają, że lokalnemu nauczycielowi przysługuje boska cześć. Sama szkoła 

traktowana jest niemal jak świątynia - przed drzwiami do sali należy zdjąć buty i zostawić je 

za progiem, tym samym okazując szkole szacunek. Dzieci uczą się więc boso, siedząc na 

podłodze i notując na małych tabliczkach. 

 

 

5. Arabia Saudyjska - szkoła wyrównuje szansę na lepszy start 

W Arabii Saudyjskiej edukacja jest bezpłatna zarówno na poziomie podstawowym, jak i 

uniwersyteckim. Co więcej, każdy uczeń, bez względu na wyniki, otrzymuje stypendium w 

wysokości około 200 dinarów jordańskich, czyli mniej więcej 1000 złotych. W tym kraju 

kobiety i mężczyźni uczą się oddzielnie. Chociaż do połowy lat XX edukacja nie była dostępna 

dla dziewczynek, dzisiaj większość studentów to właśnie kobiety. 

 

 

 

Dla niektórych pióro do pisania to tylko marzenie 

To tylko niektóre z różnic, jakie zaobserwowaliśmy, podróżując po świecie i czytając książki. 

Jak widzisz, każda kultura i każde państwo prezentuje nieco inne podejście do edukacji. 

Czasami różnice są subtelne, czasem bardzo znaczące. Zastanawiając się nad tym, jak i w jakich 

warunkach uczą się dzieci różnych narodowości, warto pomyśleć również o tych, dla których 

szkoła nadal jest wyłącznie marzeniem. Czy wiesz, że do dnia dzisiejszego aż 758 milionów 

dorosłych ludzi nadal jest analfabetami? Organizacje takie jak UNESCO stawiają sobie ambitne 

cele. Rezolucja przyjęta w roku 2015 przez ONZ wymienia kilka celów do jakich powinniśmy 

dążyć, aby nasz świat rozwijał się w sposób zrównoważony. Jednym z nich jest eliminacja 

problemu analfabetyzmu do roku 2030. Czy to się uda? Miejmy taką nadzieję! Trzymamy 

kciuki, z ufnością patrząc w przyszłość. 

 

 

 

 

Prawa dziecka- prezentacje, filmy edukacyjne 

 
https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk 
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc 
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4


 

 

-Prawa Dziecka- prezentacje obrazkowe:   

                                    
https://drive.google.com/file/d/1uQs_68MichgAnl2nfdLL7AY6OwFluUZ2/view?usp=sharin

g 

https://view.genial.ly/5ecf8acf77f2f30db0ee1668/presentation-dzien-

dziecka?fbclid=IwAR3foq7P2X9G0EaSjACH6UWevpL0FwF_QooJfwAOc2hO5WUnjzyGjff48bM 

 

 

 

Autoportret – jak narysować? Krok po kroku… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1uQs_68MichgAnl2nfdLL7AY6OwFluUZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uQs_68MichgAnl2nfdLL7AY6OwFluUZ2/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ecf8acf77f2f30db0ee1668/presentation-dzien-dziecka?fbclid=IwAR3foq7P2X9G0EaSjACH6UWevpL0FwF_QooJfwAOc2hO5WUnjzyGjff48bM
https://view.genial.ly/5ecf8acf77f2f30db0ee1668/presentation-dzien-dziecka?fbclid=IwAR3foq7P2X9G0EaSjACH6UWevpL0FwF_QooJfwAOc2hO5WUnjzyGjff48bM
https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U


-gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka: 

 
 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-na-dzien-dziecka-6-

pomyslow,10009431,artykul.html  

 

 

https://www.gov.pl/web/edziendziecka/gry-i-zabawy3 

 

 

https://www.partybox.pl/blog-621-5-pomyslow-na-zabawy-na-dzien-dziecka  

 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3X3Ux2IKVM 

 
 
 
 

-opisz obrazek przedstawiający bawiące się dzieci: 
 

https://drive.google.com/file/d/1XzSXHDzb7_-

avbj8SqF81oCyG45QDQ9r/view?usp=sharing 

 

 

 

-kodowanie obrazkowe: 
 

https://drive.google.com/file/d/1LWc1ZHJhoEs-usUD-

Ld5OjsRK_ZNHpn4/view?usp=sharing 

 

 

 

-zagadki dla dzieci: 
 

 https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,18-zagadki.html 

 

 

 

-prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka: 
 

 

https://ekodziecko.com/category/dzien-dziecka  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/  

 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-na-dzien-dziecka-6-pomyslow,10009431,artykul.html
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-na-dzien-dziecka-6-pomyslow,10009431,artykul.html
https://www.gov.pl/web/edziendziecka/gry-i-zabawy3
https://www.partybox.pl/blog-621-5-pomyslow-na-zabawy-na-dzien-dziecka
https://www.youtube.com/watch?v=tbMgAtqKuxw
https://www.youtube.com/watch?v=Y3X3Ux2IKVM
https://drive.google.com/file/d/1XzSXHDzb7_-avbj8SqF81oCyG45QDQ9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzSXHDzb7_-avbj8SqF81oCyG45QDQ9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWc1ZHJhoEs-usUD-Ld5OjsRK_ZNHpn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWc1ZHJhoEs-usUD-Ld5OjsRK_ZNHpn4/view?usp=sharing
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,18-zagadki.html
https://ekodziecko.com/category/dzien-dziecka
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/


Dzień Matki: 

 

 

-9 pomysłów na prezent dla mamy: 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,5-pomyslow-na-laurke,10079579,artykul.html 

 

 

-laurki na Dzień Mamy- szablony: 

 
https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-matki-kolorowanki-dla-mamy-laurki-dla-mamy,dzien-

matki-artykul,8215,r1p1.html 

 

 

-laurki- bukiet kwiatów: 

 
https://ekodziecko.com/laurka-dla-mamy 

 

https://www.polenka.pl/diy/laurka-na-dzien-mamy-diy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,5-pomyslow-na-laurke,10079579,artykul.html
https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-matki-kolorowanki-dla-mamy-laurki-dla-mamy,dzien-matki-artykul,8215,r1p1.html
https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-matki-kolorowanki-dla-mamy-laurki-dla-mamy,dzien-matki-artykul,8215,r1p1.html
https://ekodziecko.com/laurka-dla-mamy
https://www.polenka.pl/diy/laurka-na-dzien-mamy-diy.html


 

Zabawy ruchowe przy muzyce – RYTMIKA: 

 

 

 

 

 
  

-wspólne śpiewanie i gimnastyka: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=53s 

  

  

-poznajemy dźwięki wysokie i niskie: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

  

-poznajemy wartości rytmiczne: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U


 

 

Dzień Sportu: 

 

-ćwiczenia: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XfHqcTiNp1Y  

 

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

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wrSct26paXo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

https://www.junior.sport.pl/junior/1,143109,19780613,jak-sie-bawic-z-dziecmi-cwiczenia-

gimnastyczne-ktore-mozesz.html  

 

https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,25885611,cwiczenia-dla-dzieci-w-domu-jak-

zadbac-o-forme-naszych-maluchow.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XfHqcTiNp1Y
https://www.youtube.com/watch?v=qGOkwiobJIE
https://www.youtube.com/watch?v=wrSct26paXo
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.junior.sport.pl/junior/1,143109,19780613,jak-sie-bawic-z-dziecmi-cwiczenia-gimnastyczne-ktore-mozesz.html
https://www.junior.sport.pl/junior/1,143109,19780613,jak-sie-bawic-z-dziecmi-cwiczenia-gimnastyczne-ktore-mozesz.html
https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,25885611,cwiczenia-dla-dzieci-w-domu-jak-zadbac-o-forme-naszych-maluchow.html
https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,25885611,cwiczenia-dla-dzieci-w-domu-jak-zadbac-o-forme-naszych-maluchow.html


 
  

-ruletka z ćwiczeniami: 

 
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/   

  

-praca plastyczna- koła olimpijskie: 

 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/02/kola-olimpijskie/   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/02/kola-olimpijskie/


Kolorowanki: 

 

 

 



 

 



 



Wiosenne prace plastyczne: 

 

 

 

-wiosenna łąka: 

https://zwariowanetrio.blogspot.com/2020/05/wiosenna-

aka.html?fbclid=IwAR3NaeJ3j4lS84_NXINc_5ZyRFNjOgUuG1ZGK1weasepwKH5VJdD0

hkWJuw 

 

https://zwariowanetrio.blogspot.com/2020/05/wiosenna-aka.html?fbclid=IwAR3NaeJ3j4lS84_NXINc_5ZyRFNjOgUuG1ZGK1weasepwKH5VJdD0hkWJuw
https://zwariowanetrio.blogspot.com/2020/05/wiosenna-aka.html?fbclid=IwAR3NaeJ3j4lS84_NXINc_5ZyRFNjOgUuG1ZGK1weasepwKH5VJdD0hkWJuw
https://zwariowanetrio.blogspot.com/2020/05/wiosenna-aka.html?fbclid=IwAR3NaeJ3j4lS84_NXINc_5ZyRFNjOgUuG1ZGK1weasepwKH5VJdD0hkWJuw
https://1.bp.blogspot.com/-KIWrcpZndUk/XsLc4fw0SPI/AAAAAAAANDI/s-gBBt3lJCsjlZ1VGT7dsdPZH7QDwiQzQCLcBGAsYHQ/s1600/wiosenna%2B%25C5%2582%25C4%2585ka%2B%25281%2529.JPG


-bukiet kwiatów z papieru: 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3173738425981713/?sfnsn=

mo&d=n&vh=e 

 

-truskawki w łubiance: 

https://bajdocja.blogspot.com/2012/07/u-siostrzenca-13-truskawki-w-

ubiance.html?fbclid=IwAR0a6W5hne4ejKFTb7xWa5liIkjpw2ynrxgVFQH6idUR7M5jIFroy

khH5cQ 

 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3173738425981713/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3173738425981713/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://bajdocja.blogspot.com/2012/07/u-siostrzenca-13-truskawki-w-ubiance.html?fbclid=IwAR0a6W5hne4ejKFTb7xWa5liIkjpw2ynrxgVFQH6idUR7M5jIFroykhH5cQ
https://bajdocja.blogspot.com/2012/07/u-siostrzenca-13-truskawki-w-ubiance.html?fbclid=IwAR0a6W5hne4ejKFTb7xWa5liIkjpw2ynrxgVFQH6idUR7M5jIFroykhH5cQ
https://bajdocja.blogspot.com/2012/07/u-siostrzenca-13-truskawki-w-ubiance.html?fbclid=IwAR0a6W5hne4ejKFTb7xWa5liIkjpw2ynrxgVFQH6idUR7M5jIFroykhH5cQ

