
Wiersze i piosenki 

Moje prawa (Dominika Góra)  

Moje prawa – ważna sprawa!  

Ja się bawić prawo mam. 

 Mam też prawo do rodziny,  

żebym nigdy nie był sam! 

 Mogę uczyć się i pytać, bo nie wszystko jeszcze wiem.  

I bezpieczny powinienem być,  

by rosnąć dzień za dniem.  

Nikt nie może mnie poniżać,  

krzywdzić też nie może mnie.  

Dzieci wszystkich krajów świata pamiętajcie prawa swe! 

 

Piosenka o prawach dziecka 

Mam prawo żyć     

Mam prawo być sobą   

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.   

Mam prawo kochać i kochanym być   

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.   

 

Dziecka prawa poważna sprawa   

Dziecka prawa to nie zabawa   

 

Mogę się śmiać 

Może się dziać pięknie 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

 



Mam prawo śnić 

Mam prawo być inny 

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny. 

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

 

Piosenki: „Moje prawa” 

1. Chociaż lat mam tak niewiele, 

Mam już swoje prawa, 

Chcę być zawsze szanowany 

I chcę być kochany. 

I chcę, by dorośli o mnie dbali, 

Bym mógł szczęśliwie dorastać. 

Bo prawo do szczęścia każdy ma,  

Nawet gdy ma mało lat. 

2. Każdy człowiek, nawet mały, 

ma też obowiązki, 

więc jak umiem, tak pomagam 

mamie, tacie, siostrze. 

Uczę się najlepiej jak potrafię, 

By kiedyś dobrze pracować. 

Bo obowiązki też każdy ma, 

Nawet gdy ma mało lat. 

 

Piosenka „Kolorowy deszcz” 

sł. A. Galica muz. T. Pabisiak 

I. Gdy na dworze pada deszcz, 

Kiedy wszystko szare jest. 



Wyjmij kredki i narysuj, 

To, co tylko chcesz. 

Ref.: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo. 

Na zielono i czerwono i pomarańczowo. 

II. Chociaż pada szary deszcz. 

Kredki z deszczu śmieją się. 

Każda kredka ostrzy nosek i rysować chce. 

Ref.: Na niebiesko, fioletowo… 

Kolorowy pada deszcz, 

kolorowy szczeka pies, 

i parasol kolorowy rysujemy też. 

 

DOLA PARASOLA 

  

I. Stał parasol koło ściany 
 

przekrzywiony , zapłakany 
 

chlip, chlip, chlap.(bis) 
 

Nos drewniany wygiął w rurkę, 
 

a łzy wkoło ciekną ciurkiem, 
 

ciap, kap, ciap. 
 

Ref:chlip, chlip, chlap, 
 

ciap, kap, ciap. 
 

II. Wycieraczka rzekła: 
 



"Panie kiedyż wreszcie Pan przestanie"? 
 

chlip, chlip,chlap.(bis) 
 

"Gdy Pan płakać chce nad sobą, 
 

to już na mnie, a nie obok" 
 

ciap, kap, ciap.(bis) 
 

Ref:chlip, chlip, chlap, 
 

ciap, kap, ciap. 

 


