
KONWENCJA 
O PRAWACH DZIECKA

Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat zdawali sobie 
sprawę z tego, że Wam jako dzieciom również 

przysługują prawa
Wasze codzienne życie.

POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ
przemocą, zaniedbaniem i

w rodzinie a w przypadku rozwodu do widywania obojga rodziców, 
prawo do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych 

oraz, że jesteście równi wobec prawa niezależnie do k
narodowości, wyznawanej religii czy statusu materialnego.

Koniecznie posłuchajcie,
 jak Wasi koledzy opowiadają o Waszych prawach:

  
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=a

 

 

 

 

 

 

 

KONWENCJA  
O PRAWACH DZIECKA

 

Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat zdawali sobie 
z tego, że Wam jako dzieciom również 

przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na 
Wasze codzienne życie. 

 

 

 

 

POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ że, macie prawo do ochrony przed 
przemocą, zaniedbaniem i narkotykami, prawo do wychowania 

a w przypadku rozwodu do widywania obojga rodziców, 
prawo do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych 

jesteście równi wobec prawa niezależnie do k
narodowości, wyznawanej religii czy statusu materialnego.

Koniecznie posłuchajcie, 
jak Wasi koledzy opowiadają o Waszych prawach:

https://www.youtube.com/watch?v=a-PphP4hT4o

O PRAWACH DZIECKA 

Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat zdawali sobie 
z tego, że Wam jako dzieciom również 

oraz jak te prawa przekładają się na 

ochrony przed 
narkotykami, prawo do wychowania 

a w przypadku rozwodu do widywania obojga rodziców, 
prawo do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych  

jesteście równi wobec prawa niezależnie do koloru skóry, 
narodowości, wyznawanej religii czy statusu materialnego.  

jak Wasi koledzy opowiadają o Waszych prawach: 

PphP4hT4o 

 



A TERAZ CZAS NA TO…
abyś zapoznał się ze swoimi prawami.

 Możesz to zrobić odwiedzając stronę internetową

 LINK: https://www.unicef.pl/O

 
 

 
TERAZ, KIEDY POZNAŁEŚ 
JUŻ JAKIE MASZ PRAWA,

MOŻESZ SPRAWDZIĆ 
SWOJĄ WIEDZĘ 

DOTYCZĄCĄ PRAW 
DZIECKA I DOBRZE SIĘ 

BAWIĆ KLIKAJĄC 
W PONIŻSZY 

LINK: 

 

A TERAZ CZAS NA TO…
abyś zapoznał się ze swoimi prawami.

Możesz to zrobić odwiedzając stronę internetową
 

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

 

 

 

lub za pośrednictwem 
prezentacji, 

do której obejrzenia 
zachęcam:

LINK: 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=BNSaLpmtJgI

 

TERAZ, KIEDY POZNAŁEŚ 
JUŻ JAKIE MASZ PRAWA, 

SPRAWDZIĆ 
SWOJĄ WIEDZĘ 

DOTYCZĄCĄ PRAW 
DZIECKA I DOBRZE SIĘ 

BAWIĆ KLIKAJĄC  
 

 learningapps.org/1124914 

A TERAZ CZAS NA TO… 
abyś zapoznał się ze swoimi prawami. 

Możesz to zrobić odwiedzając stronę internetową 

dziecka/Dla-

za pośrednictwem 
zentacji,  

do której obejrzenia Cię 
zachęcam: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BNSaLpmtJgI 

 


