
PRAWA DZIECKA 
Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 
Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, 
Stworzyli dla was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta - Spróbujcie dobrze zapamiętać!  
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artykuł 16         artykuł 2,3,4,22,23, i 30 
Tak się tu w wiersze poukładały 
Prawa dziecka na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 
Najlepiej jak umiecie. 



                                                                                                                                                                                                  
 



PRAWA DZIECKA 

Każdy człowiek duży, mały 
Swoje prawa ma. 
Każde dziecko duże, małe 
Swoje prawa zna. 
Do uśmiechu i spokoju 
Do miłości i do życia 
Do opieki swych rodziców, 
Radosnego serca bicia. 
 

PRAWA DZIECKA 

Każde dziecko ma swoje prawa, 
A to jest bardzo ważna sprawa. 
Dziecko ma prawo bawić się, śmiać, 
A także czasami grać. 
Ma prawo słuchać muzyki pop, 
A jeśli woli, to słucha rock. 
Może czytać przeróżne książki 
Oraz wplątywać we włosy wstążki. 
Ma prawo uczyć się, poznawać świat, 
A także w domu podlewać kwiat. 
Może się pytać, jeśli czegoś nie wie, 
Ale także kształcić się w śpiewie. 
Ma prawo wyznawać religię, jaką chce 
Oraz powiedzieć "nie". 
Dziecko ma wiele praw, 
Między innymi do zabaw. 
 

SPRAWIEDLIWA GRA 

Jest na świecie coś takiego, 
Przemyślanego i sprytnego. 
Jest to Księga Dziecka Praw, 
Którą każdy człowiek zna. 
Dziecko - mały człowiek; niewiele wie. 
Mimo tego, nikt nie może go traktować źle. 
Dziecko swoje prawa ma, 
No i dobrze! Wreszcie sprawiedliwa gra! 

 
DZIECKO 
Patrz, 
Stoi tam 
W kącie 
Dziecko głodne 
Biedne, bite 
Niechciane 
Dziecko - bez praw 
A przecież Dzieci 
Mają prawa. 
Prawo do nauki 
Rodziców, tajemnic 
Prawo do tradycji 
Do życia bez przemocy, 
Jedzenia, picia 
I najważniejsze  
Prawo do życia 
Dzieci mają prawa 
Kto mądry, wam to powie 
Bo każde, każde 
Dziecko to taki mały 
Człowiek. 
 

DZIECKO 

Dziecko, to tak dużo i tak mało. 
Dziecko, tak dużo chciałoby mieć, 
Czasami niewiele, całkiem mało. 
Dziecko każdego by kochało wtedy, 
Gdyby każdy kochał je. 
Świat kolorowy jak tęcza, 
Pełen przygód tylko dobrych, nie złych. 
Przygoda w szkole, na rowerze, 
W lesie, w wodzie, na spacerze. 
W pokoju biurko, na nim książki, 
We włosach kolorowe wstążki. 
Tak kolorowy chciałabym mieć świat, 
Myślę, że też każdy z Was. 

 
PRAWA DZIECI 
Każdy z nas o tym wie, 
że gdy uczyć się chce, 
Ma do tego prawa, 
Nie obca jest nam też zabawa. 
Każdy prawa ma 
Nawet Kaśka z pierwszej "a". 
Mogę mówić swoje zdania, 
Mam też prawo do spania. 
Nikt nie może moich listów czytać, 
A ja mogę o wszystko pytać. 
Gdy rodzice razem nie mieszkają, 
Prawo do widywania mamy i taty mi dają. 
Czyli podsumujmy: 
Mam prawo do życia, 
Prywatności, jedzenia, picia. 
Mogę wyrażać swoje zdania 
I mam prawo do rodziców widywania. 
 
PAMI ĘTAJCIE DZIECI! 
Cały świat 
Na świecie - ludzie. 
Mali ludzie - dzieci. 
Czarne, czerwone, żółte i białe, 
Lecz one wszystkie są takie same. 
Takie same prawa mają, 
Chociaż niektóre ich nie znają. 
Więc koleżanko i kolego, 
Miejcie świadomość tego, że 
Nikt wam nie może wyrządzić krzywdy, 
Możecie przed tym obronić się. 
Żyć i rozwijać się, mieć rodzinę, 
Chodzić do szkoły, leczyć się, 
Nie pracować, nie być bitym, 
A przede wszystkim- bawić się. 
To prawa dzieci 
I w trudnych chwilach pamiętaj je! 
 


