
Хоч я і маленький, але маю право! 

    Кожен з вас – неповторна особистість, людина, яка живе сьогодні і саме 

більше такої на цій Землі немає і ніколи не було. 

        Але ви завжди повинні пам’ятати, що ніколи не можна ображати 

людину, не можна принижувати людську гідність. Тому люди живуть, 

дотримуючись певних правил. Без правил життя було б просто не можливе. 

Існує чимало правил: правила у сім'ї, у школі, у грі, в житті. 

 Навколо нас – дуже багато правил. І серед них є такі, які зобов’язані 

виконувати всі люди. Найголовніші правила називають Закон. 

 Кожна країна, кожна держава має свої Основні закони. Основним 

Законом нашої держави є Конституція України.  

          Ми говоримо: права  та обов’язки дитини. А хто така дитина? 

- (Це людина, якій ще не виповнилося 18 років) 

- - Сьогодні ми поговоримо про права дитини тобто про ваші права. Але крім 

прав ми маємо ще і обов’язки. Отже, завдання наше  вивчити та 

запам’ятати наші права. А також добре знати і не забувати про обов’язки. 

Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права. 

Права дитини — це певні можливості, які потрібні дітям для того, щоб жити і 

дорослішати. Дитиною вважають людину віком до 18 років. Саме діти внаслідок 

своєї фізичної і розумової незрілості потребують особливої охорони і піклування 

з боку батьків і суспільства. 

Дитинство — найважливіший період у житті людини, коли вона формується 

фізично, психічно, інтелектуально, здобуваючи необхідні знання, уміння і 

навички. 

Права дитини захищені Конституцію України; Законом України «Про охорону 

дитинства»; Законом України «Про освіту», Конвенцією ООН про права дитини, 

Згідно з Конвенцією, всі діти рівні у правах. 



Права дитини не можуть бути обмежені ні за кольором шкіри, ні за релігією, 

національним чи майновим станом, ні за станом здоров’я чи за походженням. 

Життя кожної дитини є найціннішим. І ніхто не може бути свавільно 

позбавлений життя. Отже, перше найголовніше, невід'ємне право — Право 

на життя. 

 

Я маю право жити на землі. 

Творити, дихати, учитись, 

Примножувать багатства всі її. 

Своєю Україною гордитись. 

                              Я маю право на здоров’я охорону 

                              Яка б не трапилась біда, 

                               Щоби завжди в моєму домі – 

                               Спокійною була моя сім’я. 

У школі всіх наук джерела 

Зібрані зі всього світу. 

Обіцяю добре вчитись 

Я маю право на освіту. 

                                 На чисту воду і на хліб духмяний 

                                 Я маю право раз і на завжди 

                                  Всім дітям достатнє харчування 

                                  Потрібне, щоб здоровими росли 

Я маю право на веселку і весну, 

На щедру осінь і на тепле літо, 

На зиму, так безмежно чарівну, 

І на лани із стиглим житом. 

                                   На золотаве сонце в небесах, 

                                   Що щедро Україну зігріває, 

                                   На соловейка спів в гаях, 

                                    І на любов батьків, безмежну і безкраю. 

Тому я щиро всім в житті бажаю 

Зростати гідно справжніми людьми. 

Бо всі ми українці маєм право 

На цій землі і жити, і рости. 
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