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Kącik UNICEF

Od marca dołączyliśmy do grona szkół, które szczególnie wspierają prawa dziecka oraz popierają
inicjatywy podejmowane przez Unicef.

W kwietniu na oddziałach szpitalnych zawisły kolorowe plakaty, które pokazują prawa dziecka - pacjenta.

W ciekawy sposób pokazują i zachęcają do respektowania praw tych najmłodszych.

Zauważyliśmy, że dzieci z rodzicami często oglądają plakaty i je komentują. Dzięki temu w naturalny sposób
rozmawiają o tym, co jest ważne.

Nauczycielki podczas zajęć chętnie wykorzystują sytuacje, aby na co dzień omawiać z dziećmi ich prawa
wykorzystując do tego kolorowe plakaty.

Dzieci chętnie rozmawiają o swoich prawach, ale podczas zajęć dowiadują się także o swoich obowiązkach.

W kwietniu odbyły się także zajęcia oddziałowe, podczas których dzieci w aktywny sposób poznawały
swoje prawa.

Prawa dziecka były omawiane nie tylko na świetlicach oddziałowych, ale także przy łóżkach. Mali pacjenci byli z tego
bardzo zadowoleni.

Dzieci starsze i młodsze rysowały obrazki odnoszące się do ich poszczególnych praw, które były jednocześnie
omawiane i tłumaczone.

W ten sposób powstały wielobarwne postery, które utrwalały u dzieci poczucie, że są ważne i jako mali ludzie też
mają swoje prawa.

Wytwór wspólnej pracy był z dumą prezentowany rodzicom, nauczycielom i personelowi medycznemu. Wspólna
zabawa i praca dostarczyła dzieciom dużo radości i satysfakcji.
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W maju przeprowadzono kolejne zajęcia z cyklu "Mam prawo do".

Na początku zajęć poznawaliśmy dzieci z różnych stron świata i układaliśmy puzzle.

Omawialiśmy także Kartę Praw Dziecka - Pacjenta, które zawieszone są na oddziałach szpitalnych. Kolorowa szata
graficzna była dla dzieci dodatkową atrakcją.

Dzieci słuchały różnych historyjek, określały uczucia bohaterów i podnosiły do góry obrazki z odpowiednią minką.

Omawiając poszczególne prawa dziecka kolorowaliśmy ilustracje i odgadywaliśmy, jakie prawo przedstawiają.

Dopasowywaliśmy też obrazki, które tworzyły pary i odgadywaliśmy, jakie prawo przedstawiają. Dzieci mówiły, jakie
prawo jest dla nich najważniejsze i kolorowały starannie ilustracje.

Wspólnie stworzyliśmy wystawę, na której zaprezentowana została nasza planeta z mieszkańcami różnych stron
świata i ich prawami.

Na innej ścianie korytarza szpitalnego zawisły prawa opracowane przez najmłodszych. W jasny i prosty sposób dzieci
pokazały, co dla nich jest ważne. Zamiast imion odrysowały swoje rączki, które podpisane zostały przez nauczycieli i
rodziców.

W czerwcu zorganizowliśmy wielkie poruszenie na wszystkich oddziałach szpitalnych.
Dzieci wspólnie z nauczycielami opracowywały postery prezentujące wybrane prawa dziecka.

Przy wspólnej pracy wszyscy bawili się wyśmienicie.

Dzieci rysowały, pisały, naklejały i realizowały autorskie pomysły. Było co podziwiać.

Na jednych z oddziałów dzieci wykonywały logo UNICEF, którego nie mogło zabraknąć na tego typu imprezie.

Starsi i młodsi, rodzice i nauczyciele - wszyscy rozmawiali o prawach dzieci i wykonali fantastyczne postery, które były
pomysłowe i bardzo kolorowe.
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Wykonane plakaty będą pokazywane na uroczystości podsumowującej starania dzieci i nauczycieli na zakończenie
roku szkolnego.

26 czerwca 204r. miało miejce wręczanie GWIAZ SZERYFA PRAW DZIECKA.

Na uroczystej gali podsumowującej pokazano prezentację multimedialną dotyczącą wszystkich działań, które miały
miejsce w naszej szkole od kwietnia do czerwca.
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