1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA
Czy wy wiecie, czy wy wiecie,
Ile dzieci jest na świecie?
Kto by to policzyć mógł
Tyle serc, i rąk i nóg?
A choć dzieci jest tak dużo,
Wszystkie wspólnej sprawie służą,
Wszystkie pragną z całych sił,
Żeby świat szczęśliwy był.
J. Brzechwa

Dzień Dziecka to szczególny dzień w roku. Dzieci na całym świecie mają swoje
święto. W każdym kraju obchodzone jest inaczej. W Polsce dzieci otrzymują
prezenty i życzenia od dorosłych: rodziców, dziadków, nauczycieli.

My też chcemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia:
dużo radości i uśmiechu, w szkole wielu sukcesów,
spełnienia marzeń oraz radosnych i słonecznych dni.
Wasi nauczyciele świetlicy:
Pani Ala, Ania, Ela, Edyta i Teresa

Zobaczcie materiał pt. „Różne aktywności dla dzieci” na:
https://view.genial.ly/5ecf8acf77f2f30db0ee1668/presentation-dziendziecka?fbclid=IwAR3H1YZHrNitufNdqwkHwYa5b1oLybwjKw4yZEi5EtEJKStLfNpobeF2F
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O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.
M. Brykczyński

O Konwencji o Prawach Dziecka
Czy wiecie, że macie prawa zagwarantowane przez państwo, które zostały
określone w dokumencie o nazwie Konwencja o Prawach Dziecka? Konwencja to międzynarodowa umowa opisująca wasze prawa.
- Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w 1989 roku.
- Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata, w tym
również w Polsce.
- Nasz kraj ratyfikował Konwencję w 1991 roku.
- Prawa wymienione w Konwencji mają wszystkie dzieci, bez wyjątku, a więc
również wy; bez względu na to, kim jesteście, gdzie mieszkacie, czym zajmują
się wasi rodzice, jakim mówicie językiem, jaką wyznajecie religię, jakiej
jesteście płci, jaka jest wasza kultura, czy jesteście w pełni sprawni, czy też nie,
bogaci czy biedni. Żadne z was – dzieci – nie może być traktowane
niesprawiedliwie.
- Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie tego, aby prawa wasze i innych
dzieci były przestrzegane.
- Podstawowe prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka
● prawo do życia i rozwoju
● prawo do tożsamości
● prawo do wychowania w rodzinie
● prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów
● prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
● prawo do informacji
● prawo do poziomu życia odpowiadającego rozwojowi dziecka
● prawo do nauki
● prawo do wypoczynku i czasu wolnego
● prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej
● prawo do ochrony przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych
● prawo do znajomości swoich praw
Obejrzyjcie materiał „O Prawach Dziecka”
https://view.genial.ly/5ece0f6bf938f80dac2f3ae0/interactive-content-dzien-dziecka-elenamadej?fbclid=IwAR0zx6mtBz4CoECRDlq6GwP6cogVUkkRZ9_3sKXM91od726OIbRB8rmou8

Czego Wam życzyć
Czego życzyć Dzieciom w Dniu Dziecka:
czarnych kotów na białych przypieckach,
burych kotów a może i białych...
byle były
i byle mruczały.
Życzę także Wam niskich okien
ze słonecznym, zielonym widokiem
a nad oknem - gałęzi kasztana
żeby kos miał gdzie śpiewać od rana.
Życzę rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach
drzew, na które dobrze się wspinać.
Życzę także wam koca, nie-koca,
który sny Wam przynosi po nocach
taki koc spełnia wszystkie życzenia:
to się w okręt, to w wyspę przemienia...
bywa też latającym dywanem
by się znowu stać kocem nad ranem.
I co jeszcze?
Już chyba niewiele:
śmiechu w domu
i lodów w niedzielę
i przyjaciół najlepszych na świecie
i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie.

M. Terlikowska

Zobaczcie jeszcze na:
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka2585168?fbclid=IwAR2eh6AlePQfmFyftN047w_iVy5EcCkTqTN5DjOJrz6OWhNvi0xrmk1Ji
iY

Przysłowia o Dzieciach
Dzieci najlepsze, gdy śpią.

Kto ma dziatki, ma i wydatki.

Dziatki podrosły, chatkę rozniosły.

Dzieci rosną dla świata, nie dla rodziców.

Dzieci i długi rosną jak grzyby po deszczu.

Po dzieciach poznajemy, że się starzejemy.

Dzieci mają płacz i śmiech w jednej torebce.

Małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - duży kłopot.

Dzieci i kobiety, fiołki oraz bławatki - wszystko to kwiatki.

Zobaczcie jeszcze film na;

https://view.genial.ly/5ed02ad367693c1203b0aa94/presentation-dzien-dziecka

Życzymy miłego tygodnia

