
Dzień dobry!

Moi drodzy - 
wszystkiego najlepszego 

z okazji Dnia Dziecka! 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-yczenia-2597611
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-yczenia-2597611


Dzień Dziecka na świecie

Zarówno w Polsce, jak i innych byłych państwach socjalistycznych, 
Dzień Dziecka od 1950 roku obchodzi się 1 czerwca. 

Po raz pierwszy święto dzieci zorganizowano w związku z akcją 
zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. 

Na stałe w kalendarzu zapisało się w 1952 roku. Inicjatorem Dnia 
Dziecka jest organizacja International Union for Protection of 

Childhood. W jej cele wpisuje się m.in. zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom z całego świata.

http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/1425671,powiat-tczewski-imprezy-dla-dzieci-1-2-i-3-czerwca,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=dziennikbaltycki.pl&utm_campaign=artykul
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apel_sztokholmski


Dzień Dziecka na świecie

Ciekawostka - w niektórych krajach Święto Dzieci 
wcale nie jest obchodzone 1 czerwca.



Dzień Dziecka na świecie - Polska

W Polsce 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

Warto wspomnieć, że od 1994 roku 
1 czerwca w Warszawie obraduje Sejm Dzieci 

i Młodzieży.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy


Dzień Dziecka na świecie - Indie

W Indiach dzieci świętują Bal Divas, czyli Dzień Dziecka 14 listopada.

Ta data ma swoje szczególne znaczenie. Otóż 123 lata temu, dokładnie 14 listopada 
1889 roku urodził się Jawaharlal Nehru – pierwszy premier niepodległych Indii.                                                         

W czasie swojej politycznej kariery Nehru zawsze dbał o dobro najmłodszych i im 
szczególnie poświęcał swoją uwagę, stąd wybór daty jego urodzin na indyjski Dzień 

Dziecka.

W związku ze świętem, dzieci nie muszą zakładać 
do szkoły mundurków i mogą przyjść ubrane na 

kolorowo. Dodatkowo do wybranego przez dziecko 
stroju przypinana jest róża, którą dziecko może 

przekazać dalej.



Dzień Dziecka na świecie - Japonia

W Japonii pierwotnie osobno obchodzono 3 marca Dzień Chłopca 
(Tango-no Sekku) oraz 5 maja Święto Dziewcząt - Dzień Lalek 

(Hinamatsuri).

 Od roku 1948 jest to wspólne święto narodowe 
- Dzień Dziecka (Kodomo-no Hi). 

W dniu tym Japończycy wywieszają przed 
domami papierowe.... karpie!

Karp, który w Polsce kojarzy się głównie z 
wigilijnym stołem, w Japonii stanowi symbol 

siły i męstwa. Symbolika ta ma swoje źródło w 
obserwacji słodkowodnych ryb, które potrafią 

pokonywać długie dystanse, płynąc pod 
prąd rwących rzek.



Dzień Dziecka na świecie - Paragwaj

W Paragwaju Dzień Dziecka obchodzony jest 16 sierpnia i w sumie jest 
to bardzo smutne święto.

16 sierpnia 1869 r. podczas wojny 
z Argentyną, Brazylią i Urugwajem, kiedy 
zostali już zabici prawie wszyscy dorośli 

mężczyźni, w obronie swojej ojczyzny 
stanęły dzieci – 3500 małych „żołnierzy” 

przeciwko 20 000 armii wroga. Bitwa miała 
miejsce 16 sierpnia w Acosta Ñu. W tym 
starciu trwającym ok. 10 godzin zginęły 

wszystkie walczące tam dzieci.



Dzień Dziecka na świecie - Francja i Włochy

Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech, to 
jednocześnie dzień rodziny, obchodzony 
6 stycznia w nawiązaniu do Święta Trzech 
Króli, którzy przybyli do stajenki i złożyli 
podarunki Jezusowi. Dla uczczenia tego 

dnia, 6 stycznia to również dzień, w 
którym rodzice obdarowują prezentami 
swoje dzieci. Piecze się wtedy specjalne 

ciasto zawierające „wróżbę”, którym 
częstowane są dzieci. Dziecko oprócz 

ciasta otrzymuje koronę „króla” lub 
„królowej”.



Dzień Dziecka na świecie - Turcja

Święto niepodległości i dzień dziecka w Turcji (Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı) – święto państwowe obchodzone 23 kwietnia jako 

Narodowy Dzień Suwerenności i Dzień Dzieci w Turcji.
Data upamiętnia otwarcie tureckiego zebrania w 1920 roku w czasie 

walki Turcji o niepodległość.

Jedną z tradycji jest malowanie 
dzieci farbami, aby upodobnić je 

do roślin oraz zwierząt. 
Inną tradycją jest puszczanie 

popularnych w Turcji latawców.



Dzień Dziecka na świecie - Niemcy

Dzieciaki w Niemczech są szczęściarzami, gdyż tam obchodzi się Dzień 
Dziecka dwa razy w roku. Wynika to z wydarzeń historycznych. Przed 
upadkiem ZSRR, wschodnia część Niemiec obchodziła Dzień Dziecka 

1 czerwca, podobnie jak reszta Bloku Wschodniego. Niemcy na zachodzie 
świętowali 20 września. Po połączeniu Niemiec uznano, że nie warto 

wszczynać kłótni o to, który dzień jest lepszy i ustalono obchody 
Dnia Dziecka dwa razy w roku.


