
 

 

1 czerwca to data szczególna.  

Na ten dzień czekają wszystkie dzieci, 

młodsze i starsze. Z okazji 

chcemy złożyć Wam najserdeczniejsze 

życzenia

,,Snów kolorowych, zabaw szalonych, przygód 

wspaniałych, przyjaciół oddanych, góry 

słodkości i mnóstwa radości” 

Zobaczcie co specjalnie dla Was 

przygotowaliśmy. 

Zaczynamy!!! 



• Drodzy rodzice i dzieci zaśpiewajcie razem 

popularną piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są’’ - 

Majki Jeżowskiej 

 

 

 

Ach, co za smutas leje łzy 
Lalki w płacz, misiek zły 
O już się śmieje, nosek mu drży 
Deszczyk był a teraz wyschły łzy 
Niebo rozjaśnia się samo 
Mały uśmiech, jak tęcza 
Już dobrze, mamo! 

Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 
Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

 

Wszystkie dzieci nasze są 
Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

Niech małe sny spełnią się dziś 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 

Będzie nasz! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


Choć nie rozumiem mowy twej 
Czytam lęk, czytam śmiech 
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz 
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów 
Ważny jest serca alfabet 
Ciepły uśmiech, jak słownik 
Jesteśmy razem! 

Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 
Uchyl im serce jak drzwi 

Nie jesteś sam 
Nasza piosenka ciągnie za rękaw 

Podaj mi dłoń i z nami stań 
Nie ma dziś granic nasz dom 

Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 
Uchyl im serce jak drzwi 

Wszystkie dzieci nasze są 
Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

Niech małe sny spełnią się dziś 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 

Będzie nasz! 

Będzie nasz 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 
Będzie nasz 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 
Będzie nasz 

                                                                                                                       

Autor tekstu: Jacek Cygan     

 

 

 

 

 

 



 

• Janusz Korczak, a prawa człowieka 

 

 
 
 

Co to sĄ prawa dziecka? 

– patron naszej szkoły, powiedział 

kiedyś . I to jest prawda. 

„Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież 

każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, 

podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem 

pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami 

człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana 

również człowieczeństwem.  



W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest 

ona w art. 30: 

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi 

źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona 

nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 

obowiązkiem władz publicznych”. 

Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i 

równość, które są podstawą wszystkich praw człowieka. 

Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością 

kogokolwiek, posiada wolną wolę, może samodzielnie 

podejmować decyzje i świadomie ponosić za nie 

odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie 

dojrzewania). Równość oznacza, że każde dziecko ma takie 

same prawa i ma być tak samo traktowane przez wszystkich 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji. 

   Zachęcamy Was również do obejrzenia prezentacji 

multimedialnej na temat JANUSZA KORCZAKA- patrona 

naszej szkoły, który całe swoje życie poświęcił dzieciom. 

 

https://www.youtube.com/embed/cuLJFYoY9l8?feature=oembed


 
Dzień Dziecka w Królestwie  

króla Maciusia 

 

FOT. MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 

,,Nieustraszony Król Maciuś nie odpuszcza i wzywa 
swoich rycerzy na walne zebranie z okazji Dnia 
Dziecka. A kim będą Ci dzielni wojowie? 
Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy w rycerzy i 
rycerki! Młodzi gracze wspólnie z rodzicami będą 
mogli stanąć w szranki i ustalić raz na zawsze, jaki 
powinien być rycerz króla Maciusia. 

▪ 31 maja (niedziela), od godz. 11.00  
▪ 1 czerwca (poniedziałek), od godz. 11.00 (przedszkola i klasy) 

 
Rycerze i rycerki wyruszają w podróż po krainie Maciusia i wykonują 

zadania związane z jedną z czterech specjalizacji – majsterkują  



i tworzą, robią eksperymenty i biorą udział w quizach i grach, 

podróżują także do . Dzięki nim dowiedzą się, co to 

oznacza być najlepszym rycerzem króla. Wykonując zadania gracze 

otrzymują nagrody, odznaki oraz fragmenty do ozdoby zamku, który 

będą mogli wznieść dla swojego bohatera pod koniec gry. 

Aby rozpocząć grę, wystarczy wejść w niezwykły, bajkowy świat 

stworzony na stronie internetowej  

https://www.polin.pl/pl 

Wybierzcie własną ścieżkę, albo sprawdzicie wszystkie cztery trasy. 

Za pośrednictwem strony otrzymacie materiały oraz instrukcje do 

zadań i podpowiedzi do zabawy – filmiki instruktażowe, zadania 

quizowe, ilustracje do druku lub odrysowywania, a także nagrania 

audio. 

Zabawa potrwa ok. 3 godzin. 

Źródło: https://www.polin.pl/pl

 

 

https://www.polin.pl/pl
https://www.polin.pl/pl


• Znacie już wiele zabaw, które są popularne na 

polskich podwórkach i w polskich domach. 

Poznajcie teraz zabawy, w które bawią się Wasi 

rówieśnicy w różnych zakątkach świata.  

 

 

 

 

 

      Dzieci w INDIACH spędzają wolny czas grając w kabaddi. 

Nazwa w języku hindi oznacza „utrzymać oddech” 

 i podpowiada reguły gry. Dzieci dzielą się na dwa zespoły  

i ustawiają naprzeciwko siebie na prostokątnym boisku. Po 

sygnale wytypowany zawodnik wbiega na pole przeciwników  

i krzycząc jednym tchem: kabaddi musi dotknąć jak 

największą liczbę rywali. Zanim skończy okrzyk ma za zadanie 

wrócić na stronę swojej drużyny. Inną popularną zabawą  

w tym południowym zakątku Azji jest rangoli, tradycyjna 

sztuka tworzenia barwnych kompozycji na ziemi. Hindusi 

tworzą je z ziaren ryżu, piasku, zbóż, płatków kwiatów, czy 

malują je kredą. Wielobarwne ornamenty wznoszone są przed 

tradycyjnymi świętami, jednak maluchy potrafią godzinami 

leżeć na ziemi tworząc mozaiki bez żadnej okazji. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

W chłodnej SKANDYNAWII tradycyjną zabawą jest kubb,  

gra plenerowa dla dwóch drużyn mająca wiele wspólnego z 

popularnymi kręglami. Kubb polega na strącaniu zbijakami 

obrońców przeciwnej drużyny w celu wyeliminowania króla 

stojącego na środku boiska. Wszystkie elementy służące w 

zabawie wykonane są z drewna, jednak nie bez powodu kubb 

nazywa się grą Wikingów, dla których Skandynawia była 

niegdyś areną ciągłych bitew i wojen. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jeszcze inaczej bawią się dzieci w KRAJACH LATYNOSKICH.  

Tam popularną zabawą jest piñata, taneczne pląsy 

organizowane najczęściej w czasie urodzinowych fiest. Dzieci 

przygotowują papierową kulę - piñatę, wypełnioną migdałami 

w słodkim lukrze, ciastkami i wszelkimi łakociami, którą potem 

wieszają na gałęzi drzewa. Solenizant z zawiązanymi oczami 

kręci się w kółko do rytmu muzyki, po czym przy użyciu 

specjalnego kija musi rozbić kulę i złapać jak najwięcej 

słodyczy. Ten zwyczaj ma bardzo bogatą tradycję i religijny 

charakter, a samo strącanie piñaty obrazowało walkę dobra ze 

złem. 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

A jak jest na naszym POLSKIM podwórku? 

 Na pewno uwielbiacie się bawić się w chowanego czy berka. 

Ciągle popularną zabawą, zwłaszcza wśród przedszkolaków, 

jest usypianie starego niedźwiedzia. Na pewno niewielu z 

was wie, że w podobny sposób dzieci w Afryce zaczepiają 

hienę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• A Wy w co  lubicie się bawić? Proponujemy dziś 

zabawę w cukiernika. Może razem z rodzicami 

albo starszym rodzeństwem upieczecie swoje 

własne ciasteczka? Oto przepis na pyszne 

pieguski! :) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• A na koniec lody! Specjalnie dla Was z okazji 

zbliżającego się Dnia Dziecka! :* 
 

 
 
 
Na stronie internetowej Ania Gotuje znajdziecie proste sposoby na 

domowe lody. :) Koniecznie spróbujcie! 

 

https://aniagotuje.pl/przepisy/lody-domowe 

 
 
 

 

 A teraz dzieci wraz z Waszymi rodzicami chcemy 

zaśpiewać wam: STO LAT STO LAT!!! 

 

https://aniagotuje.pl/przepisy/lody-domowe
https://www.youtube.com/watch?v=ZDl6oWohq7k


 

DO ZOBACZENIA !!!!

 


