
Dziecko ma prawo być sobą. 
Ma prawo do popełniania błędów. 

Ma prawo do posiadania własnego zdania. 
Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie. 

Janusz Korczak 
 

 
Tak jak pisał Janusz Korczak każde dziecko ma swoje prawa, których nie tylko my 

dorośli powinniśmy przestrzegać, ale również dzieci. Prawa te zostały zapisane w 

dokumencie, który nosi nazwę Konwencja Praw Dziecka. Konwencja została 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 1989r., zaś weszla 

w życie w 1990r. i obowiązuje prawie we wszystkich państwach świata. Polska 

ratyfikowała konwencję w 1991r. 

W Konwencji Praw Dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka, które 

skupiają sie na poprawie losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez 

Państwo, w którym żyją, dobrej opieki i wychowania. Konwencja Praw Dziecka 

opiera się na 4 podstawowych zasadach: 

1. Dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, religię czy płeć, 

2. Dzieci mają prawo do rozwoju we szystkich aspektach swojego życia tzn. rozwój: 

fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny, 

3. Dzieci powinne mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich 

życia, 

4. Dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu. 

W świetle Konwencjj Praw Dziecka my dorosli musimy dołóżyć wszelkich starań, 

aby w działaniach dotyczących dzieci kierować sie ich najwyższym dobrem. Ale 

jakie są dokładnie te prawa dziecka? W poniższym linku, na karcie, zostały one 

spisane, tak, abyś Ty drogi Rodzicu omówił je ze swoim dzieckiem. Zapraszam do 

klikniecia w poniższy link i przedyskutowania ze swoim dzieckiem. 

Konwencja praw dziecka by malgorzata.metelica on Genially 
Każde dziecko ma swoje prawa, ale też i obowiązki, które powinne być 
nieodłącznym elementem życia najmłodszych. Analizujący wiele dostępnych 
publikacji wysunąć należy wniosek, że zadania dopasowane do wieku dziecka są 
zarówno niesamowitą przygoda jak też cenna lekcją na przyszłość. Lekcją, która 
bardzo dobrze uczy dzieci, że nic nie dzieje się samo. Istnieje kilka prostych zasad, 
którymi my Rodzice powinniśmy się kierować dzieląc obowiązki domowe. Warto 
zwrócić uwagę na: 
1. Jakie prace chce wykonywać dziecko? 

2. Co ja bym chciała/chciał by dziecko zrobiło w domu? 
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3. Zmienność obowiązków = brak nudy. 

4. Najpierw obowiązek potem odpoczynek. 

5. Podział czasu na obowiązek i na zabawe. 

6. Pochwała za wykonaną pracę. 

7. Prace domowe muszą być wykonywane w omówionym wcześniej czasie. 

Z zasadami warto zapoznać wszystkich domowników, aby nie były one dla nich 

zaskoczeniem. 

Poniżej przedstawiam przykładową listę obowiązków dziecka z podziałem na wiek: 

1.Obowiązki 3-latka: 

- odkładanie zabawek na swoje miejsce, 

- mycie zębów pod nadzorem rodziców, 

- wyrzucanie brudnej bielizny do kosza,  

- wycieranie kurzu ze stolika,  

- zbieranie swoich zabawek do pudełka 

- pomaganie przy nakrywaniu do stołu. 

2.Obowiązki  4/5-latka: 

- ścieranie kurzu z mebli, 

- nakrywanie do stołu czy sprzątanie ze stołu, 

- odkładanie brudnych ubrań do kosza, 

- opróżnianie zmywarki pod kontrolą rodziców. 

3.Obowiązki domowe 6-latka: 

- samodzielne ubranie się, 

- mycie włosów pod kontrolą rodziców, 

- układanie ubrań w szafie, 

- wkładanie szklanych naczyń do zmywarki, 

- pomoc przy wypakowaniu zakupów, 

- pościelenie łóżka, 

- zamiatanie podłogi. 

4.Obowiązki 7/8/9-latka: 

- opłukanie po sobie umywalki i wanny, 

- samodzielne umycie włosów, 

- zrobienie sobie kanapki, 

- sprzątanie podłogi i wycieranie kurzu w salonie, 

- nakrywanie do stołu czy zebranie naczyń ze stołu, 

- sprzątanie swojego pokoju, pościelenie łóżka, 

- przygotowanie śniadania, 

- pomoc w przygotowaniu wspólnego posiłku, 

- posegregowanie śmieci i je wyniesienie, 

- samodzielne przygotowanie ubrania i plecak na następny dzień do szkoły. 

5. Obowiązki 10/12-latek: 

- samodzielnie zrobienie zakupów, 

- pomoc w porządkach w całym domu, 



- odkurzanie mieszkania, 

- rozwieszanie prania, 

- podanie posiłku i posprzątanie po nim, 

- pomoc młodszemu rodzeństwu w prostych czynnościach higienicznych. 

Nasze dzieci przy odrobinie zachęty z naszej strony będa sumiennie wykonywać 

swoje obowiązki. Pamiętajmy tylko o zasadzie stopniowania trudności od 

najłatwiejszego do trudniejszego. Stopniowo dorzucajmy nowe obowiązki i chwalmy 

swoje pociechy, a na pewno ochoczo będą nam pomagać w domu. Zachęcam do 

kliknięcia w poniższy link i razem z dzieckiem czy dziećmi do rozwiązania quizu, 

który przygotowałam dla Państwa. Życzę miłej zabawy. 
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