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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
Z UNICEF

TRZYDZIESTA ROCZNICA PODPISANIA
KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

      20 listopada
minęło dokładnie
30 lat od
uchwalenia
Konwencji 
o Prawach
Dziecka,
najważniejszego
dokumentu
regulującego
prawa
najmłodszych, 
a zatem tych,

którym opieka
prawna
szczególnie
powinna być
zapewniona. 
       Z tej okazji 
w naszej szkole
odbyło się wiele
wydarzeń
upamiętniających
ten dzień, a także
zwracających
uwagę

na problemy
dzieci w krajach, 
w których
Konwencja nie jest
przestrzegana.
Przygotowywaliśmy
gazetki ścienne,
uczestniczyliśmy 
w zajęciach 
podejmujących tę
tematykę,
 w „Marszu dla
każdego dziecka”,

braliśmy udział 
w quizach
 i konkursie
szkolnym.
 My, redaktorzy
„Pigułki Radości”
postanowiliśmy
również włączyć
się w obchody tej
rocznicy i z tej
okazji
przygotowaliśmy
specjalny numer
naszej gazetki.

Julka
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PRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKA

-
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Kogo to
dotyczy?
Konwencja o
prawach
dziecka
dotyczy
wszystkich
obywateli
poniżej 18
roku życia.
Składa się ona
z 54
artykułów.
Czy prawa
dziecka
zawsze
obowiązują?
Prawa
dziecka, a
obowiązki, to
dwie różne
rzeczy. Nie
można
pozbawić
dziecka
możliwości
korzystania ze
swoich praw,
nawet jeśli nie
wykonuje ono
swoich
obowiązków.
Kiedy

uchwalono
Konwencję o
prawach
dziecka? W
1989 roku
(dokładnie 20
listopada)
Zgromadzenie
Ogólne
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych
uchwaliło
Konwencję o
prawach
dziecka. Do
kogo zwrócić
się o pomoc?
Jeżeli ktoś
naruszył twoje
prawa,
powinieneś to
zgłosić.
Porozmawiaj z
rodzicami,
szkolnym
pedagogiem
lub
wychowawcą.
Jeśli jednak
chcesz być
anonimowy ...
Dziecięcy

telefon
Zaufania
Rzecznika
Praw Dziecka
jest czynny od
poniedziałku
do piątku w
godzinach
8.15 - 20.00,
numer 0 800
12 12 12 jest
darmowy, jeśli
dzwonisz z
telefonu
stacjonarnego.
Możesz
również
zadzwonić do
Fundacji
Dajemy
Dzieciom Siłę
- na
bezpłataną
linię - numer
116 111 -
codziennie od
12.00 do
22.00 lub na
Niebieską
Linię - numer
800 120 002 -
email-
pogotowie @
niebieskalinia.pl

KAŻDE
DZIECKO MA
PRAWO
- mieć mamę
 i tatę
- do zabawy 
i wypoczynku
- do
własnego
miejsca w
domu
- do imienia 
i swojego
kraju
- do leczenia
- czuć się
bezpiecznie
- pytać
 i
wypowiadać
się
- do miłości
- do
wychowania
bez krzyku i
przemocy.

Marlena
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"MARSZ DLA KAŻDEGO DZIECKA"

       20 listopada w KRORE uczestniczyliśmy w „Marszu dla każdego dziecka”. Ubrani na niebiesko,
 z naklejonymi na odzieży plakietkami, niosąc transparent, przemaszerowaliśmy korytarzami naszego ośrodka.
Zwracaliśmy uwagę mijanych ludzi na ważną rocznicę – trzydziestolecie Konwencji o prawach dziecka.           
Podkreślaliśmy również solidarność z dziećmi na całym świecie, przede wszystkim z tymi, których prawa są
łamane.  
        Przyświecały nam słowa wiersza Marcina Brykczyńskiego " O prawach dziecka":

„Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze
mały”.

        Nasz pochód zakończył się w sali konferencyjnej, gdzie jeszcze raz zapoznaliśmy się z historią praw
dziecka, obejrzeliśmy filmiki podejmujące tę tematykę, wysłuchaliśmy piosenek i przeczytaliśmy artykuły
najważniejszego dokumentu stanowiącego o naszych prawach. 

Jesteśmy świadomi swych praw! Znamy ich wagę!

                                                                                                                                                                  Ania
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA 
W CENTRUM MEDYCZNYM W ŁAŃCUCIE

.

       

  20 listopada w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

 Na początku uważnie wysłuchaliśmy ciekawej prezentacji przygotowanej przez naszych nauczycieli.
Dowiedzieliśmy się z niej niezwykle dla nas ważnych informacji dotyczących Konwencji o prawach dziecka.
Już wiemy, kiedy została podpisana, jakie artykuły zawiera i dlaczego jest najważniejszym dokumentem
stanowiącym o naszych prawach. Później zapisywaliśmy nasze skojarzenia związane z dzieciństwem. Było
bardzo miło powspominać ten okres naszego życia. Następnie sprawdziliśmy naszą wiedzę dotyczącą
wiadomości ujętych w prezentacji - rywalizowaliśmy ze sobą w czasie quizów kahoot. Było to  bardzo
emocjonujące. 
      Na zakończenie każdy z nas udekorował szkołę niebieskimi balonami z przyczepionymi do nich
karteczkami, na których napisane były poszczególne prawa dziecka. Każdy mógł podejść, obejrzeć,
przeczytać napisy. Przez cały dzień przypominały nam one o tym ważnym dniu, o tej okrągłej rocznicy
i naszych rówieśnikach, którzy nie mają tyle szczęścia, co my.

                                                                                                                                                   Karolina i Ola

.
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NASZE PRACE

W listopadzie i grudniu uczestniczyliśmy w szkolnym
konkursie "Prawa dziecka". Oto niektóre z naszych
prac.

Mamy prawo do bycia szczęśliwymi!

Mamy prawo do posiadania mamy i taty!.
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