
Temat: Świętujemy Dzień Dziecka. 

Drodzy uczniowie, dzisiaj jest Dzień Dziecka.  
Święto, które wypada na początku czerwca, jest ulubionym dniem w kalendarzu wielu dzieci. 
Tradycyjnie w Dzień Dziecka rodzice obdarowują swoje pociechy mniejszymi bądź większymi 
upominkami. 1 czerwca z tej okazji w wielu miastach w całej Polsce przygotowywane są 
także wyjątkowe atrakcje dla dzieci. 
 
Nie wszyscy jednak zdają sobie do końca sprawę, jaka jest jego historia.   
Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce oraz w innych byłych państwach socjalistycznych 
obchodzony jest 1 czerwca już od 1950 roku. Po raz pierwszy święto to zorganizowano w 
związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Dwa lata później Dzień 
Dziecka stał się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union 
for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z 
całego świata. 
Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw 
dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.  
 
Co ciekawe, w niektórych krajach na świecie Dzień Dziecka wcale nie jest obchodzony 1 
czerwca.  
Czy wiecie jak wygląda Dzień Dziecka w innych krajach? 
 • Polska: Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Tego dnia w szkołach i przedszkolach 
organizowane są zabawy i konkursy dla dzieci, często nie ma lekcji. Organizuje się również 
festyny i pikniki, dzieci dostają zabawki i słodycze.  
• Meksyk: 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 2 
zorganizowanych festynach, na których główną częścią zabawy jest rozbijanie piniaty, czyli 
papierowej kuli wypełnionej słodyczami, owocami i zabawkami.  
• Francja i Włochy: 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.  
• Turcja: 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. 
 
Kochani, nie możemy świętować w szkole, dlatego życzę Wam zdrowia, uśmiechu i radości 
na każdy dzień  
 
https://www.youtube.com/watch?v=1ba7q9K6puI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0R5TIKia
pm_mrvj5KfoIBS_Q_SDdorGamOuM7k6WTqSmYjaj-87WhuGUE 
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