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62. Dzień Dziecka – moje prawa i obowiązki

1. Korzystając z podanego szyfru, odczytaj i zapisz nazwę dokumentu do-
tyczącego dzieci.

A C D E I K P R T W Z
☼ ◘ ☻ ▼ ♦ ● ♠ ♪ ♥ ◄ ▲

● ☼ ♪ ♥ ☼ ♠ ♪ ☼ ◄ ☻ ▲ ♦ ▼ ◘ ● ☼

2. Kierując się strzałkami, odczytaj słowa Pana Jezusa, w których zapewnił 
nas, jak ważne są dzieci.

3. Z poniższych zdań wykreśl te wyrażenia (zdania, zwroty), które powodują, 
że informacje w nich zawarte są fałszywe.

Godność dziecka wynika z tego, że jest ono stworzone na obraz i podobieństwo Boga/ 
że w przyszłości będzie mogło pracować na rzecz społeczeństwa. 
Godność dziecka zależy/nie zależy od pochodzenia społecznego, przynależności rasowej, 
ilości posiadanych pieniędzy.

4. Ułóż zdanie z wyrazów z ramki, korzystając z kodu. Litera w kodzie to 
pierwsza litera wyrazu, a liczba wskazuje, ile jest liter w wyrazie. 

KOD: K-7, n-6, ż-2, k-5, d-7, m-2, p-5, d-2, s-8, j-4, o-5, o-2, c-6, p-8.

Kościół ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* każde * naucza * prawo * osoba * poczęcia * chwili * że * 
dziecko * do * jako * szacunku * Kościół * od * ma *

„Pozwólcie
królestwo

należy
bowiem

do takich

im;

przychodzić
dzieciomBoże” (Mk 10,14).

do Mnie, nie przeszkadzajcie
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5. Zamaluj tym samym kolorem poszczególne prawa zapisane w „Konwencji 
o prawach dziecka” i ich wyjaśnienia.

6. Wszystkie prawa wiążą się z obowiązkami. Do podanych praw dopisz, 
jakie masz obowiązki względem państwa i Kościoła.

PRAWO DO: OBOWIĄZKI WOBEC PAŃSTWA OBOWIĄZKI WOBEC KOŚCIOŁA

równego traktowania

własnej tożsamości

posiadania własnej 
rodziny

wolności religii 
i własnych przekonań

nauki

odpowiedniego 
standardu życia

7. Do wybranego przez siebie prawa dziecka z zadania 6 ułóż ciekawe hasło 
na Dzień Dziecka.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Prawo do równego traktowania

Prawo do własnej tożsamości

Prawo do nauki

Prawo do posiadania 
własnej rodziny

Prawo do odpowiedniego 
standardu życia

Prawo do wolności religii 
i własnych przekonań

Wszystkie dzieci mają takie same prawa, bez 
względu na płeć, kolor skóry, język, religię itp.

Dziecko ma prawo do własnego zdania, kierowa-
nia się swoim sumieniem i wyznawania religii.

Dziecko ma prawo do przebywania 
z własnymi rodzicami.

Dziecko ma prawo do imienia, nazwiska, 
znajomości swego pochodzenia.

Dziecko ma prawo do tego, aby mieć dom, 
w którym będzie się mogło właściwie rozwijać.

Dziecko ma prawo się uczyć.
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