
„U POZIOMEK 
 W CZERWCU” 

 

1. „W Zwierzakowie” – realizacja 

XIX Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom „Cała Polska 

czyta dzieciom o zwierzętach” 

2. Prawa dziecka. 

3. Dzień taty. 

4. Jedziemy na wakacje. 

  



 „W Zwierzakowie” 
– realizacja XIX 

Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom „Cała 

Polska czyta dzieciom o 

zwierzętach” 

 

Zapraszamy wszystkie Poziomeczki do udziału w 

XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. 

„Nie ma dwóch serc, jednego dla zwierząt i jednego dla ludzi. Albo 

mamy serce, albo go nie mamy” (Alphonse de Lamartine). 

- 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka, na podstawie bajki „Ty masz 

prawo – ja mam prawo” zwierzęta opowiedzą nam o tym, że każdemu 

dziecku, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, stanu zdrowia czy 

dostatku, przysługują takie same prawa. 

- Tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia Czytania Dzieciom 

są zwierzęta. Zachęcamy do głośnego czytania dzieciom, rozbudzania 

u dzieci świadomości proekologicznej i wrażliwości na potrzeby 

zwierząt.  

 

 

 

 

 

 

 



https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci 

 

Piosenka o prawach dziecka   

Mam prawo żyć, mam prawo być sobą  

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  

Mam prawo kochać i kochanym być 

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  

Dziecka prawa poważna sprawa 

Dziecka prawa to nie zabawa 

 

Mogę się śmiać, może się dziać pięknie 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

 

Mam prawo śnić, mam prawo być inny 

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny. 

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

 

 

 

 

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci


 

Śpiewające Brzdące –,, Mój tata” 

 

Mój tata to ktoś, 

Kto ma w sercu coś, 

Coś co sprawia, że 

Zawsze z nim być chcę. 

Ref. Tata kochany, 

Rycerz wspaniały, 

Da kwiatka mamusi, 

A mi zawsze buzi. 

2. Mój tata to ktoś, 

Kto ma w sercu coś, 

Coś co sprawia, że 

Mama śmieje się. 

Ref. Tata kochany… 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CniVV7Q2oGI


Piosenka na kolorowe lato 

 
Słowa – Agnieszka Galica 

Muzyka – Tadeusz Pabisiak 
 

1. Przyszło do nas lato, kolorowe lato.  

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?  

Będziemy po łące biegać na bosaka.  

Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać.  

 

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?  

Że będziemy się bawili całe lato.  

 

2. Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.  

Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku.  

Będziemy motyle gonili po łąkach.  

Policzymy, ile kropek ma biedronka. 

 

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?  

Że będziemy się bawili całe lato. 

 

Za nami kolejny, wspólny rok.  

Dziękujemy Rodzicom i kochanym Poziomeczkom za wspaniały 

czas wspólnej nauki i odkrywania. 

Życzymy Wam miłych i bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Pani Agnieszka i Pani Ewa 

 


