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Każdy człowiek jest odrębną wartością i ma określone prawa, zwane 

naturalnymi. Należą do nich prawo do życia, prawo do wolności i prawo 

własności. Są to prawa podstawowe, wynikające z natury i godności ludzkiej. 

Człowiek je ma właśnie, dlatego, że jest człowiekiem i to niezależnie od 

decyzji władzy państwowej czy kogokolwiek. Są one niezbywalne. Wyrazem 

ochrony praw człowieka przez organizacje państwowe są zapisy w ich aktach 

o poszanowaniu i ochronie tych praw. Społeczność międzynarodowa prawa 

człowieka i gwarancje ich realizowania uznaje za sprawę bardzo ważną. 

Z tego właśnie powodu podpisano liczne konwencje dotyczące praw 

człowieka, a także utworzono instytucje zajmujące się ochroną tych praw. 

Uważa się, bowiem, że poszanowanie lub nieposzanowanie praw naturalnych 

nie jest tylko sprawą wewnętrzną każdego państwa, lecz jest istotne dla całej 

społeczności ludzkiej. Z tego też powodu nasza rada pedagogiczna 

postanowiła zająć się tą tematyką.  

GŁÓWNY CEL: 

 Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami oraz przestrzeganie 

ich w codziennym życiu, zwłaszcza, że na przedszkolu, jako placówce 

realizującej podstawę programową, spoczywa obowiązek uświadamiania i 

zapoznawania dzieci z ich prawami i obowiązkami. Rada pedagogiczna 

opracowała cykl rozwiązań metodycznych dla przybliżenia tego tematu 

dzieciom w każdej grupie wiekowej. Pomogły w tym działaniu umiejętności i 

wiedza zdobyte podczas szkolenia zespołu samokształceniowego: ,,Rola 

nauczyciela w rozwijaniu u dzieci poczucia własnej wartości i radzeniu sobie 

z własnymi emocjami”, warsztatów: ,,Nauczyciel kreatorem w działaniach 



wychowawczo-dydaktycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” 

czy kursu: ,,Wspomaganie  ogólnego rozwoju dziecka przedszkolnego w 

placówce wychowania przedszkolnego” .  Propozycje konkretnych rozwiązań 

metodycznych zawiera publikacja naszej rady pedagogicznej wydana przez 

CDN Piła pt. „Jak w przedszkolu zapoznać dzieci z ich prawami i 

obowiązkami” wydana w 2 edycjach w latach 2006 i 2009, przy czym ta 

druga została dostosowana do nowej podstawy programowej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego 

znoszenia stresów i porażek; 

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym 

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń 

w sposób zrozumiały dla innych; 

- budowanie w dzieciach umiejętności obdarzania uwagą dzieci i dorosłych, aby 

rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznego zwracania się do innych 

- uczenie przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz 

w świecie dorosłych. 

EFEKTY: Dziecko będzie: 

-znało swoją wartość; 



- obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego 

oczekują; 

- grzecznie zwracać się do innych; 

- przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie 

dorosłych; 

- prawidłowo odczytywać piktogramy i żyć zgodnie z ustalonymi zasadami 

np.w grupie rówieśniczej: 

- radzić sobie w sytuacjach życiowych i próbować przewidywać skutki swoich 

zachowań;  

- unikać chwalenia się bogactwem oraz unikać dokuczania innym dzieciom, 

wychowującym się w trudniejszych warunkach; 

- podawać swoje dane osobowe (imię, nazwisko i adres zamieszkania). 

EWALUACJA: 

- arkusze ewaluacji etapowej nauczyciela za każde półrocze,  

- diagnoza wstępna i końcowa dziecka opuszczającego przedszkole dokonana za 

pomocą badania narzędziem w postaci „Karty badania umiejętności absolwenta 

Publicznego PrzedszkolaNr7 w Pile im.Pszczółki Mai; 

 

 

 

 

 


