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„MAŁY CZŁOWIEK – WIELKA SPRAWA!  KAŻDE DZIECKO MA SWE PRAWA!” 

Propozycje aktywności na tydzień demokracji w gdańskich przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych  

 
11.10 – „Demokracja zaczyna się w przedszkolu”  
-  omówienie  tematyki całego tygodnia 
- wprowadzenie wspólnego planowania rytmu dnia, wyboru rady grupy na bieżący dzień  i wyboru 
rodzaju aktywności – tzw. sejmik grupowy 
- rozplanowanie działań w całym tygodniu 
- Każde dziecko ma swe prawa – przypomnienie, omówienie; na bazie praw i obowiązków nawiązanie do 
„demokracji” 
- wykonanie prac plastycznych na konkurs pod hasłem : 

„Małe dziecko – wielka sprawa. Ja znam swoje prawa!” 

                                                      (regulamin konkursu w załączeniu)  
 

 
12.10 – Pierwsza lekcja demokracji – „Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, 
Chcąc wielu dzieci los odmienić, stworzyli dla Was mądre prawa.” 
- spotkanie z gościem 
- wybór rady i sejmik grupowy, 
- rozmowy z dziećmi na temat „Co to jest demokracja?”  
- nauka wybranej przez dzieci piosenki (z załączonych propozycji) 
- spontaniczna twórczość - dekorowania ogrodu plakatami z hasłami i obrazami dzieci 
- tworzenie plenerowych galerii na sterczu w przedszkolnych/szkolnych ogrodach 
PIOSENKI: 
„Prawa dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc 
„Piosenka o prawach dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4  
 

 
13.10 – „Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.” 
 – wybór rady i sejmik grupowy 
- przygotowanie transparentów z hasłami, pomponów, kwiatów  na piątkowy spacer 
przedszkolaków, kontynuacja tworzenie plenerowych galerii w ogrodzie 

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
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(Uzgodnienie w dzielnicach trasy i godziny spaceru tak, by dzieci miały możliwość zobaczenia 
rówieśników z innych placówek.) 
- dostarczenie prac konkursowych do P66 (zgodnie z regulaminem) 
 

 
14.10 – „Małe dziecko – wielka sprawa. Ja znam swoje prawa!” 

– burza mózgów związana ze słowami: moje prawa,  mały człowiek, demokracja 
- wybór rady i  sejmik grupowy 
- wykonanie nagrań dźwiękowych z odpowiedziami dzieci na pytania: Co to jest demokracja? Jakie 
prawa mają dzieci? 
Nagrania stworzą ścieżkę dźwiękową do prezentacji wykonanej z konkursowych prac plastycznych 
dzieci. Nagrania przesyłamy mailem jako plik mp3 na adres: sekretariat@p66.edu.gdansk.pl 
 
 

 
15.10 –„Niech się każdy wreszcie dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to też człowiek, 
tyle, że jeszcze mały” 
 - wybór rady i  sejmik grupowy – ustalenie rytmu dnia, podsumowanie całego tygodnia. 
- przygotowania do spaceru pod hasłem:  
„MAŁY CZŁOWIEK – WIELKA SPRAWA!  KAŻDE DZIECKO MA SWE PRAWA!”  
Start- godzina 10.30 
 

 

 

ŹRÓDŁA: 

Marcin Brykczyński „Prawa dziecka” (tekst i ilustracje do wiersza- w materiałach) 

oraz 

Sylwia Bacewicz „Prawa dzieci”  (tekst poniżej) 

„Chcę, by mama z tatą kochali mnie czule, żeby nie krzyczeli, nie bili w ogóle.  

Gdy będę zmęczony chciałbym odpoczywać, a w szkole się uczyć i wiedzę zdobywać.  

W każdej sprawie chciałbym mieć tez swoje zdanie, mieć czas na zabawę i leniuchowanie. 

 Choć wszyscy to wiedzą i biją mi brawo, ale zapomnieli, że to moje prawo.  

Mam prawo do złości, do życia w miłości, dobrego imienia, do zdrowia chronienia, jedzenia i picia, mam 

prawo do życia!” 

 

Zagadnienie do omówienia: 

- Co to są prawa?   - Kto ma swoje prawa?   –Czy potrzebne są prawa dla dzieci? - Jakie prawa mają dzieci?  

/Dzieci mają prawo do: – miłości i szacunku - życia w rodzinie – prywatności – radości – niewiedzy – 
niepowodzenia i łez – zabawy i wypoczynku – nauki – wyrażania własnych myśli i uczuć – przeciwstawienia 
się złu – leczenia – do życia bez przemocy/ 

Nawiązanie do praw przedszkolaka i zasad grupowych. 

mailto:sekretariat@p66.edu.gdansk.pl
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Uświadomienie dzieciom, że zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony dorosłych i nie są sami ze swoimi 
problemami. 

 

Demokracja zaczyna się w przedszkolu 

Narada grupowa – sejmik grupowy – ustalenie planu dnia z możliwością wyboru przed dzieci kolejności i 

rodzaju aktywności dla całej grupy.  

(np. wybór zabawy, wybór aktywności twórczej, zadanka, decyzja czy owoce przed podwórkiem, czy po 

podwórku, zabawy na podwórku czy spacer – wspólne ułożenie rytmu dnia, dopasowanie w granicach 

możliwych organizacyjnie 

Graficzne zobrazowanie ustaleń ( propozycja znajduje się w materiałach) 

PIOSENKI: 

„Prawa dzieci”  Słowa: Karolina Gawlik Muzyka: Piotr Opatowicz 

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

Album: Piosenki zdrowych dzieci  - Mała Orkiestra Dni Naszych  

Tytuł: Piosenka o Prawach Dziecka 

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

 

Książeczka i audiobook  

 „Moje prawa ważna sprawa” Autor: Anna Czerwińska – Rydel, Renata Piątkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Małe dziecko – wielka sprawa. Ja znam swoje prawa!” 

Kreatywna Pedagogika oraz Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku serdecznie zapraszają 

 dzieci z gdańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do udziału w konkursie plastycznym  

„Małe dziecko – wielka sprawa. Ja znam swoje prawa!” 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Kreatywna Pedagogika  oraz Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku 

ul. Startowa 27. 

II. Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

• stworzenie możliwości wyrażenia swoich emocji i uczuć poprzez twórczość plastyczną; 

• rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności;  

• rozwijanie zdolności plastycznych;  

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs  plastyczny adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z miasta Gdańska. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na zadany temat w formacie 

A3 i dostarczenie jej do Przedszkola nr 66 Źródełko w wyznaczonym terminie. 

3. Każda z uczestniczących w konkursie placówek może dostarczyć maksymalnie 5 prac. 

4. Technika i wykonanie pracy dowolna. 

5. Ocenie będą podlegać w szczególności: 

a) zgodność z tematyką, 

b) samodzielność wykonania, 

c) pomysłowość. 

6. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje: 

a) Imię i nazwisko dziecka, 

b) Nazwę przedszkola/szkoły i grupy przedszkolnej 

c) zgodę rodzica/opiekuna prawnego (zgodnie ze wzorem) 
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IV. Termin oddania prac 

1. Prace wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć do Przedszkola nr 66 „Źródełko” w Gdańsku 

2. Ostateczny termin zgłaszania prac mija 13.10.2021 roku. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.10.2021 roku. O wynikach konkursu i sposobie prezentacji prac 

organizator powiadomi osobnym mailem. 

3. Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody niespodzianki. 

VI. Kontakt 

Wszelkich informacji o konkursie udzielają koordynatorzy – nauczyciele Przedszkola nr 66 Źródełko – 

nr telefonu 58 55 66 903 

p. Aleksandra Czarnomska a.czarnomska@p66.edu.gdansk.pl  

p. Anna Stankiewicz a.stankiewicz@p66.edu.gdansk.pl  

 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) 

 na udział dziecka w organizowanym przez  Kreatywną Pedagogikę oraz Przedszkole nr 66 

„Źródełko” w Gdańsku w konkursie plastycznym  

„Małe dziecko – wielka sprawa. Ja znam swoje prawa!” 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................  
                                                                                                             (imię i nazwisko)    

w  Konkursie Plastycznym „Małe dziecko – wielka sprawa. Ja znam swoje prawa!” 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy i adresu 

przedszkola/szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity D.U. z 2019 r. poz. 1781)  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

        ………………………..                                      ……….…………..………………………………………… 
 

mailto:a.czarnomska@p66.edu.gdansk.pl
mailto:a.stankiewicz@p66.edu.gdansk.pl

