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Temat ogólny: Moje prawa i obowiązki 

 

Poniedziałek 

Temat: Mam prawa i obowiązki 

• Przywitanie  Zrób żółwika - Dzieci witają się słowami :Witamy cię…(imię dziecka) i 

stukają się piąstkami z wymienionymi dziećmi. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe Dmuchawce – Dzieci dmuchają na skrawki papieru leżące na 

stoliku. 

• Ćwiczenia logopedyczne (ćwiczenia z lustrem). Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, 

powtarza je kilkakrotnie, następnie dzieci je wykonują - Glonojad, Rybki, Mamy 

prawo do mówienia, Mamy prawo do radości 

• Ćwiczenia słownikowe Każdy jest inny. Nauczyciel pokazuje obrazki przedstawiające 

dzieci różnych narodowości i o różnym stopniu sprawności (Chińczyk, Indianin, 

dziecko na wózku inwalidzkim itd.). Omówienie wyglądu postaci na obrazkach i 

porównywanie, czym się różnią od siebie omówione osoby, a w czym są podobne. 

• Ćwiczenie spostrzegawczości Czego brakuje? – nauczyciel rozkłada przed dziećmi 

cztery rzeczy z sali np. kredka, klocek, lalka, samochód – prosi dzieci aby nazwały te 

przedmioty i je zapamiętały. Następnie jedno dziecko się odwraca, a nauczyciel 

chowa jedną rzecz. Dziecko ogląda przedmioty, które zostały  i próbuje powiedzieć, 

którego przedmiotu brakuje. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Dwóm tańczyć się zachciało…” 

• Zabawa ze śpiewem „Nie chce cię znać” 

• Zabawa utrwalająca znajomość osób z grupy – Kto to? – Wybrane przez nauczyciela 

dziecko, z zasłoniętymi oczami, próbuje rozpoznać wybraną osobę poprzez dotykanie 

jedynie jej włosów, twarzy i ubrania. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Podajmy sobie ręce – dzieci ustawiają się w 2 kołach  

(w zewnętrznym – chłopcy, w wewnętrznym – dziewczynki). Najpierw tańczą w 

kołach (które obracają się w przeciwną stronę), później dzieci tańczą w parach. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Zwierzę w moim domu – Dzieci stoją w kole, a 

nauczyciel naśladuje ruchem jakieś zwierzę, które może mieszkać w domu, np. psa. 

Następnie chętne dziecko wchodzi do koła i naśladuje ruchy zwierzęcia domowego. 

Naśladowanie przez pozostałe dzieci ruchów i odgłosów tych zwierząt. 

• Wyjaśnienie znaczenia słów prawa i obowiązki. Rozmowa z dziećmi, jakie obowiązki 

mają rodzice, jakie obowiązki mają dzieci i w jaki sposób powinny pomagać swoim 

rodzicom. 



• Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmuller Prawa i obowiązki. 

•  Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Obowiązki dyżurnego w przedszkolu. Wyjaśnienie dzieciom, kto to jest dyżurny i jakie 

są jego obowiązki. 

• Zabawa tematyczna Dom. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie linii falistych i kół. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Wtorek  

Temat: Lubię pomagać 

• Powitanie Witamy się – kiedy nauczyciel klaśnie w dłonie i wyda polecenie, dzieci 

witają się w konkretny sposób np. podajemy sobie dłonie, przybijamy piątkę, witamy 

się uśmiechem itd. 

• Poranna gimnastyka z wykorzystaniem skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe "Baloniki". Nabieranie powietrza nosem i wydmuchiwanie 

ustami. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel opowiada historię i zachęca dzieci do 

naśladowania dźwięków i czynności, o których jest w niej mowa. 

 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje 

 

Język wargi oblizuje, 

Piękne kółka wykonuje 

 

Kto spróbuje z miną śmiałą  

Zwinąć język w rurkę małą? 

 

Język ząbki poleruje, 

Każdy dotknie i wyczuje 

 

• Wybranie dyżurnych dnia. Przypomnienie obowiązków dyżurnego. Nauczyciel rozdaje 

dzieciom znaczki dyżurnego od książek, stolików, kredek. Dzieci biją brawo za dobrze 

wykonany dyżur. 

• Słuchanie piosenki Lubię pomagać.   

1. Składam ubrania, stawiam buty 

I z rodzicami robię zakupy. 

Refren: Chociaż jestem mały, o porządek dbam, 

Zabawki w pokoju, zawsze sprzątam sam (2x) 

2. W pracach domowych pomagam mamie, 



A to niełatwe przecież zadanie. 

Refren: Chociaż jestem mały, o porządek dbam, 

Zabawki w pokoju, zawsze sprzątam sam (2x) 

 

• Omówienie tekstu piosenki: W jaki sposób można pomagać rodzicom w domu? Z kim 

można wychodzić zimą i latem na spacer? 

• Rytmizowanie tekstu refrenu – nauczyciel mówi tekst refrenu, a dzieci powtarzają go, 

jednocześnie uderzając rytmicznie w dłonie. 

• Zabawa inscenizacyjna do tekstu piosenki. 

• Quiz Jak mogę pomagać? Dzieci wybierają dowolną zabawkę i ustalają z 

Nauczycielem, że będzie on zadawał pytania. Jeśli odpowiedz brzmi tak – podnoszą 

do góry zabawkę, jeśli odpowiedz brzmi nie – schowają zabawkę za plecami. 

Czy potrafisz sam sprzątać zabawki w swoim pokoju? 

Czy masz obowiązki w domu? 

Czy możesz sam iść do sklepu? 

Czy potrafisz samodzielnie się ubrać? Itd. 

• Ćwiczenia słuchowe Kto to mówi? Dzieci siedzą w kręgu. Chętne dziecko zasłania oczy 

odgaduje, kto się do niego odezwał. 

• Zapoznanie z baśnią Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków – zwrócenie uwagi na 

obowiązki, jakie miała w domu Śnieżka, i jakie obowiązki miały krasnoludki, jak 

wzajemnie sobie pomagali. 

• Zabawy z językiem angielskim 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

Temat: Robimy porządki 

• Powitanie Kto potrafi? Dzieci stoją w kole. Nauczyciel prosi, by weszły do środka te z 

nich, które potrafią: same założyć kurtkę, buty, czapkę, wytrzeć kurz na półce, 

ustawiać kubeczki, posegregować klocki lub zabawki itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe „Zapach lasu". Dzieci robiąc wdech nosem- unoszą ramiona w 

górę, robiąc wydech ustami- ramiona opuszczają w dół. 

• Ćwiczenia logopedyczne (naśladowanie odgłosów pojazdów). 

• Wybranie dyżurnych dnia. Przypomnienie obowiązków dyżurnego. Nauczyciel rozdaje 

dzieciom znaczki dyżurnego od książek, stolików, kredek. Dzieci biją brawo za dobrze 

wykonany dyżur. 

• Zabawa Czarodziejskie porządki. Nauczyciel zaczarowuje dzieci w zabawki np.: lalki, 

samochody, misie. Gra wolny rytm na tamburynie, a zabawki poruszają się w 

charakterystyczny sposób po całej sali. Gdy zaczyna grać szybko – zabawki same się 

sprzątają i podchodzą do miejsca, gdzie jest ich miejsce.  



• Zabawa grupowa Zmywarka. Nauczyciel wskazuje, nazywa i demonstruje, jak ułożyć 

naczynia w sposób uporządkowany na suszarce do naczyń. Dzieci zgodnie z 

obrazkiem wylosowanym na karcie układają talerzyki, kubeczki, miseczki lub wkładają 

plastikowe naczynia z kącika kuchennego do zmywarki. 

• Zabawa Sprzątamy talerze po obiedzie. Nauczyciel rozkłada tarcze gimnastyczne 

(talerze) i prosi dzieci, aby posprzątały je po skończonym posiłku, ustawiając jeden na 

drugim. Dzieci układają piramidę z tarcz. 

• Zabawa Zanieś na miejsce. Nauczyciel układa w środku koła przedmioty z różnych 

pomieszczeń. Nauczyciel prosi dzieci, by je odniosły na właściwe miejsce. 

• Zabawa Porządki w szatni. Nauczycie zabiera buty z półek i ustawia pomieszane w 

szeregu. Prowadzi dzieci do szatni i prosi, by odszukały swoje buty, dobrały pary i 

zaniosły we właściwe miejsce. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki Lubię pomagać. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna w kącikach zabaw. 

 

Czwartek 

Temat: Ilustrujemy nasze obowiązki 

• Przywitanie Witam tych, którzy…. Nauczyciel mówi: Witam tych, którzy są np. w 

dobrym humorze i macha na powitanie ręką, Witam tych, którzy lubią się bawić, itd. 

• Poranna gimnastyka  

• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci trzymają rozłożoną chustkę w rękach, dmuchają na nią 

delikatnie lub mocno, obserwując w jaki sposób się porusza. Nauczyciel zwraca 

uwagę na nabieranie powietrza nosem, a wydychanie ustami. 

• Ćwiczenia logopedyczne 

• Wybranie dyżurnych dnia. Przypomnienie obowiązków dyżurnego. Nauczyciel rozdaje 

dzieciom znaczki dyżurnego od książek, stolików, kredek. Dzieci biją brawo za dobrze 

wykonany dyżur. 

• Zabawa sensoryczna Ciepło – zimno. Nauczyciel podaje dzieciom miskę z zimną wodą, 

prosi aby zanurzyły w niej dłoń. Nauczyciel pyta dzieci jaka jest woda, czy miło było w 

niej trzymać rękę. Następnie podaje miskę z ciepłą wodą i pyta o wrażenia z 

dotykania ciepłej wody. Na koniec zabawy nauczyciel pyta dzieci, co było 

przyjemniejsze w dotyku zimna woda czy ciepła woda? 

• Zabawa Kto to? Wybrane przez nauczyciela dziecko, z zasłoniętymi oczami, próbuje 

rozpoznać wybraną osobę poprzez dotykanie jedynie jej włosów, twarzy i ubrania. 

• Rozmowa kierowana pytaniami – W czym mogę pomóc? Nauczyciel rozmawia z 

dziećmi na temat tego, w czym i komu mogą pomagać w przedszkolu i w domu. 

Zwrócenie uwagi, że na niektóre czynności są jeszcze za małe, a także, że przy 

niektórych czynnościach muszą poprosić o pomoc osobę dorosłą. 

• Pomaganie dyżurnemu w wypełnianiu obowiązków. Nauczyciel przypomina razem z 

dziećmi, jakie są obowiązki dyżurnego. Wspólnie zastanawiają się, co by się stało 



gdyby dyżurny ich nie wypełniał, i jak się zachować, kiedy ktoś nie umie/nie może 

wypełniać swoich obowiązków. Chętne lub wybrane dzieci mogą pomóc dyżurnemu 

w wykonaniu wybranych czynności. 

• Zabawa ruchowa Mogę-nie mogę. Nauczyciel wypowiada nazwy czynności, które 

mogą wykonywać (np. Mogę się śmiać, kiedy obejrzę coś wesołego). Kiedy nauczyciel 

wypowiada nazwy czynności zabronionych/niebezpiecznych (np. Mogę się bawić 

zapałkami), dzieci zastygają w bezruchu. 

• Zabawa ruchowa zainicjowana przez dzieci. Nauczyciel mówi, że dzieci mają prawo do 

zabawy. Ważne, jest, aby ta zabawa była bezpieczna (przypomnienie zasad 

bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie) i nie sprawiała nikomu przykrości. Dzieci 

wymyślają zabawę dla całej grupy. 

• Utrwalenie tekstu piosenki Lubię pomagać przy użyciu obrazków. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne – Dzieci kreślą po śladzie linie proste i linie łamane. 

• Praca plastyczna Nasze obowiązki. Nauczyciel prosi, aby każde dziecko narysowało, 

jaki obowiązek wykonuje w domu np. sprzątanie zabawek, podlewanie kwiatków itd. 

Omówienie prac. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabaw ogólna. 

Piątek 

Temat: Prawa dziecka – ważna sprawa 

• Powitanie Iskierka przyjaźni. Dzieci siedzą w kole i trzymają się za ręce. Nauczyciel 

delikatnie ściska rękę dziecka po swojej prawej stronie i mówi: Wysyłam iskierkę 

przyjaźni. Dziecko przekazuje w ten sposób uścisk kolejnej osobie i tak aż do 

momentu, kiedy iskierka wróci do nauczyciela. 

• Poranna gimnastyka. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem balonów. 

• Ćwiczenia logopedyczne „Języczek wędrowniczek”. 

• Wybranie dyżurnych dnia. Przypomnienie obowiązków dyżurnego. Nauczyciel rozdaje 

dzieciom znaczki dyżurnego od książek, stolików, kredek. Dzieci biją brawo za dobrze 

wykonany dyżur. 

• Rozmowa o prawach dziecka na podstawie wiesza „Świerszczyk” 3/2005, na 

podstawie Konwencji o Prawach Dziecka 

• Rozmowa kierowana na temat: Co możemy zrobić żeby każde dziecko w przedszkolu 

znało swoje prawa? 

• Zabawa ruchowa przy muzyce – Podajmy sobie ręce – dzieci ustawiają się w 2 kołach 

(w zewnętrznym – chłopcy, w wewnętrznym – dziewczynki). Najpierw tańczą w 

kołach (które obracają się w przeciwną stronę), później dzieci tańczą w parach. 

• Quiz dydaktyczny Moje prawa. Nauczyciel wypowiada stwierdzenia. Kiedy dzieci się z 

nimi zgadzają (udzielają odpowiedzi TAK). Pokazują uśmiechniętą buzię. Kiedy dzieci 

się nie zgadzają (odpowiadają NIE), pokazują smutną buzię. 

 

Mogę straszyć innych dla zabawy. 



Kiedy jestem chory, powinien iść z rodzicami do lekarza itd. 

 

• Rozmowa na temat obowiązków pieszego. Omówienie zagrożeń, gdy piesi nie 

wypełnią swoich obowiązków ( nie stosują się do przepisów, które je obowiązują). 

• Wspólne porządkowanie kącików tematycznych. Rozmowy na temat tego, dlaczego 

tak ważne jest, aby odkładać rzeczy na swoje miejsce, dlaczego trzeba zachowywać 

porządek w kącikach itd. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Dwóm tańczyć się zachciało. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabaw ogólna. 


