
Temat: Dzień dziecka – moje prawa i obowiązki. 

Szczęść Boże! 

Na początek zastanówcie się i ustnie dokończcie zdania: 

- W moim domu mam prawo do… 

- Moim obowiązkiem w domu jest… 

Każdy z was ma w rodzinie pewne prawa, które dają wam poczucie swobody                                         

i niezależności. Przysługują wam one dlatego, że należycie do rodziny np. prawo do 

oglądania telewizji, grania na komputerze, jedzenia, własnego łóżka itp. Macie też 

obowiązki np. sprzątanie własnego pokoju, wynoszenie śmieci czy opiekowanie się 

młodszym rodzeństwem. Wykonując te obowiązki uczycie się sumienności, 

odpowiedzialności, wrażliwości. 

Rodzina nie jest jedną społecznością, w której przysługują wam pewne prawa  i obowiązki. 

Do nich należy także państwo. W naszym kraju od 1991 roku obowiązuje dokument, który 

dotyczy właśnie dzieci. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 na str. 126, a dowiecie 

się jak on się nazywa. Przeczytajcie informację o tym dokumencie w podręczniku na str. 

200 ( nad tekstem biblijnym). 

Posłuchajcie, co Pan Jezus mówił o dzieciach: 

https://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16 

Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Błogosławił im i stawiał dorosłym 

za wzór. Mówił: ,,Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 

niego”. Sposób rozumienia tych słów wyjaśnia nam święty Jan Paweł II przeczytajcie                    

w podręczniku tekst na str. 200 ( pod tekstem biblijnym). 

Dziecko, jak każda osoba ludzka posiada swoją godność, którą należy szanować. Godność 

ta wypływa z faktu, że dziecko jest stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Jego godność 

nie zależy od pochodzenia społecznego, przynależności rasowej czy ilości posiadanych 

pieniędzy. Godność to cecha człowieka, oznacza, że każdy człowiek ma wartość. 

Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 i 4 str. 126. 

Dzisiaj poznamy kilka praw dziecka, które zostały wyszczególnione w Konwencji                            

o prawach dzieci. Przeczytajcie w podręczniku na str. 201 tekst i wykonajcie w zeszycie 

ćwiczeń zadanie 5 str. 127. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzę wam dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, 

wielu sukcesów w nauce . 

https://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16

