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1. „W Zwierzakowie” – realizacja XIX 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” 

2. „I oto przyszło lato…” 

3. „Hej, na wakacje czas!” 

  



 „W Zwierzakowie” 
– realizacja XIX 

Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom „Cała 

Polska czyta dzieciom o 

zwierzętach” 

 

Zapraszamy Jeżyki 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. Poznamy wiele ciekawych wierszy i opowiadań o 

zwierzętach. 

 

 

 

 

 

 



 

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


„I oto przyszło lato…” 
Wysłuchamy wiersza pt. „Kto przyniósł lato?” 

P. Łosowskiego, będziemy ćwiczyć słuch 

fonemowy, posłuchamy piosenki pt. „Przyszło 

lato”, wykonamy pracę plastyczną. W ramach 

innowacji zapraszamy dzieci do wykonania 

eksperymentu „Badamy właściwości piasku”. 

 

 

 

 



„Hej, na wakacje czas”  

Posłuchamy wierszy i 

opowiadań związanych z 

wakacjami, rozwiążemy 

zagadki, w trakcie zabawy dydaktycznej będziemy 

dopasowywać obrazki. W ramach innowacji 

rozwiążemy quiz „Co wiesz o ekologii?” a na 

koniec wybierzemy się w „Podróże po mapie”. 

„Wakacyjne rady” Wiera Badalska 

Głowa nie jest od parady 

I służyć Ci musi dalej 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

Kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda, 

Chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

Z kąpieli korzystaj 

 

Jagody nieznane, 

Gdy zobaczysz w borze, 

Nie zrywaj! Nie zjadaj, 

Bo zatruć się możesz. 

 

Biegać boso – przyjemnie, 

Ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę 

Dobre buty wkładaj. 


