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Najbardziej 

wyczekiwane 

święto przez 

wszystkie 

Dzieci! 
 

 

 
Międzynarodowy Dzień Dziecka 

– dzień ustanowiony w 1954 

przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) dla 

upowszechniania ideałów 

i celów dotyczących praw 

dziecka zawartych w Karcie 

Narodów Zjednoczonych 

(1945) i obchodzony od 1955 w 

różne dni roku w różnych 

krajach członkowskich ONZ; 

w Polsce obchodzony jest 

zawsze 1 czerwca.  

 

Trochę historii… 
Tradycja świętowania 1 czerwca 

jako Dnia Dziecka ma ponad 50 lat. 

Obchodzony głównie w byłych 

krajach socjalistycznych, dziś 

znany jest już tylko w Polsce, 

Czechach, Słowacji, Rosji i krajach 

bałtyckich. Reszta świata świętuje 

Dzień Praw Dziecka 20 listopada. 

Zainicjowany w 1949 roku przez 

Światową Federację Kobiet 

Demokratycznych 1 czerwca jako 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

miał być świętem ochrony dzieci 

przed wojną, krzywdą i głodem. 

Podchwycony przez komunistyczne 

władze krajów bloku wschodniego 

początkowo miał wyraźne 

konotacje polityczne. 

Z czasem jednak polityka zeszła na 

dalszy plan i dziś święto to ma 

ciepły, rodzinny charakter. 

 

 

Przed II wojną światową,  

z inicjatywy Polskiego Komitetu 

Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku 

w dniu 22 września obchodzono 

Święto Dziecka. Tego dnia po 

mszach w kościołach dzieci 

udawały się do szkół na uroczyste 

akademie, a następnie na 

przygotowane wycieczki i zabawy, 

w czasie których rozdawano 

słodycze, zakupione ze środków 

pozyskanych ze zbiórek 

publicznych.  

Od 1952 stało się świętem stałym. 

Od 1994 tego dnia w Warszawie 

obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.  

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach 

często obchodzony jest dzień 

sportu; np. poprzez organizowanie 

rozgrywek międzyklasowych.  

 

  

Dzieci w naszym kraju mają wiele szczęścia, ponieważ panuje pokój, a 

one mogą chodzić do bezpiecznych szkół i korzystać z licznych atrakcji. 

Obchody Dnia Dziecka w Polsce mają przede wszystkim charakter 

zabawy i spędzenia czasu z bliskimi. Maluchy mają okazję wyjść do kina 

czy ZOO, a w wielu miejscowościach organizowane są festyny na 

świeżym powietrzu zorganizowane specjalnie dla najmłodszych. Zarówno 

w przedszkolach, szkołach, jak i w domach maluchy otrzymują prezenty 

i słodycze. Wielu rodziców już na kilka tygodni przed świętem poszukuje 

idealnych prezentów dla swoich pociech. 

Jak Dzień Dziecka 

obchodzimy w Polsce? 
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M e k s y k: Dzień Dziecka w Meksyku nazywa Dniem Małych 

Mułów i jest obchodzony 30 kwietnia, podczas święta Bożego 

Ciała. Dzieci uczestniczą w procesji, przebrane w stroje ludowe. 

Tego dnia otrzymują słodycze i zabawki, biorą udział w 

specjalnie zorganizowanych festynach, na których główną 

częścią zabawy jest rozbijanie piniaty, czyli papierowej kuli 

wypełnionej słodyczami, owocami i zabawkami. 

 

 

F r a n c j a   i   W ł o c h y: Dzień Dziecka jest tam obchodzony 

6 stycznia i jest świętem bardzo rodzinnym. Tego dnia dzieci 

wraz ze swoimi rodzinami siadają do uroczystej kolacji, 

podczas której jedzą ciasto z wróżbą. Oprócz ciasta dzieci 

otrzymują prezenty i koronę króla lub królowej. 

 

T u r c j a: w Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia, 

tego samego dnia, co Święto Niepodległości, ponieważ władca 

Turcji zadedykował ten dzień dzieciom, gdyż uważał, że są one 

bardzo ważne dla narodu. Tego dnia dzieci udają się do 

parlamentu, czyli miejsca, w którym przebywają osoby 

rządzące państwem. 

 

J a p o n i a: Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka obchodzą 

Japończycy. Chłopcy swoje święto spędzają ze swoimi 

ojcami, z którymi wykonują papierowe hełmy samurajskie, 

szyte są także proporce przedstawiające karpie (symbol 

sukcesu w życiu i odwagi), które są następnie wywieszane 

na dachach domostwa. Karpie symbolizują ilość członków 

rodziny – duże ryby oznaczają rodziców, mniejsze – synów. 

Dziewczynki świętują, robiąc z rodzicami lalki ubrane w 

tradycyjne japońskie stroje, wybierając się na wystawy 

papierowych lalek czy teatrzyki. 

 

S z w e c j a: Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od 

tego, które znamy. Przede wszystkim nie obdarowuje się 

maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to dzień, w którym 

głośno porusza się kwestie dotyczące najmłodszych, takie 

jak np. szkolnictwo czy prawa dziecka. 
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Czy wiesz, że masz prawa zagwarantowane przez państwo, 

które zostały określone w dokumencie o nazwie 

Konwencja o Prawach Dziecka? 
 

 

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym 

Że dziecko to także człowiek 

Tyle - że jest mały. 

 

Dlatego ludzie uczeni 

Którym za to należą się brawa 

Chcąc wielu dzieci los odmienić 

Stworzyli dla was mądre prawa. 

 

Więc je na co dzień i od święta 

próbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

 

Tak się w wiersze poukładały 

Prawa dla dzieci na całym świecie 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

- najlepiej jak umiecie. 

 

 

Czym jest 

Konwencja o Prawach Dziecka? 

 

 

-Prawa wymienione w Konwencji mają wszystkie dzieci, bez 

wyjątku, a więc 

również ty; bez względu na to, kim jesteś, gdzie mieszkasz, 

czym zajmują się 

twoi rodzice, jakim mówisz językiem, jaką wyznajesz religię, 

jakiej jesteś płci, 

jaka jest twoja kultura, czy jesteś w pełni sprawny, czy też 

nie, bogaty czy 

biedny. Żadne z was – dzieci – nie może być traktowane 

niesprawiedliwie. 

-Podstawowe prawa dziecka określone w Konwencji o 

prawach dziecka: prawo do życia i rozwoju, prawo do 

tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do 

swobodnego wyrażania własnych poglądów, prawo do 

swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do informacji, 

prawo do poziomu życia odpowiadającego rozwojowi dziecka, 

prawo do nauki, prawo do wypoczynku i czasu wolnego, 

prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, 

prawo do ochrony przed nielegalnym używaniem środków 

narkotycznych, prawo do znajomości swoich praw. 

-Konwencja to międzynarodowa umowa opisująca twoje 

prawa. 

-Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne 

ONZ w 1989 roku. 

-Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich 

państwach świata, w tym 

również w Polsce. 

-Nasz kraj ratyfikował Konwencję w 1991 roku.  

-Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie tego, aby prawa 

twoje i innych dzieci były przestrzegane. 
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Kącik językowy 
 

 

dziecko 

– 

a child 

 

dzieci 

– 

children 

 

obchodzić 

– 

to celebrate 

 

Dzień Dziecka 

– 

Children’s Day 

1 czerwca 

–  

the first of June 

 

impreza/zabawa 

– 

a party 

 

zabawki 

– 

toys 

 

lalka 

-  

a doll 

 

miś  

– 

a teddy 

 

radość 

– 

joy 

 

szczęście 

– 

happiness 

 

zabawa 

- 

fun 

Źródło: 
materiały i opracowania własne autorów 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie wiadomości 

z tej gazetki 

rozwiąż 

krzyżówkę: 

 

 

 

 

Ż y c z e n i a 
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No, córeczko, pokażmy , jak się 

ładnie nauczyłaś nazw miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, 

sień, nik, pad i dzień!  

 

 
Pani na lekcji plastyki zadała dzieciom, 

żeby narysowały krowę jak je trawę. 
Jasiu nic nie rysuje. 

Po chwili podchodzi do niego 
nauczycielka i pyta: 

- Jasiu, czemu nic nie rysujesz? 
- Bo krowa zjadła trawę i sobie poszła! 

 

 

Jest zakończenie roku 
szkolnego. 

Jasio przychodzi do domu ze 
świadectwem i mówi: „2 

jedynki. 
Zachowanie 

nieodpowiedzialne. 
Jeszcze tylko lanie i 

wakacje”. 

 

 

Pani pyta się na lekcji dzieci: 
- Jaki jest Wasz ulubiony kwiat? 

Jasiu podniósł rękę i powiedział, że jego 
ulubionym kwiatem jest róża. 

- A więc idź napisz to słowo na tablicy. 
- Aaaa to ja już wolę maki. 

 

Pani nauczycielka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, 

ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, 

sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły! 

Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga 

dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach... 

 

 

Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie mówił. Pewnego dnia mama podaje mu obiad, a Jasiu wrzeszczy: 
- A gdzie kompot?!!! 

Mama zdziwiona: 
- Jasiu, to ty umiesz mówić? 
- Umiem - odpowiada Jasio. 

Mama: 
- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś? 

- Bo zawsze był kompot! 
Źródło: materiały i opracowania własne autorów 
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