
Temat dnia: Dzień Dziecka  

Edukacja społeczna –  

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto każdego najmłodszego człowieka, pod każdą szerokością i 

długością geograficzną świata. Tego dnia powinno dostać duuużo miłości, zabawy i wyjątkowych 

chwil z rodzicami. Nie zawsze jednak w ten sam sposób i w tym samym dniu jest ten dzień 

celebrowany. Przeczytaj, skąd wziął się zwyczaj świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka, i jak 

to wygląda w innych krajach. 

Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiono w 1954 roku. Była to decyzja Zgromadzenia 

Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które ustaliło, że na świecie potrzebne jest święto, w 

którego trakcie upowszechniana byłaby wiedza o prawach dziecka. 

Międzynarodowy Dzień Dziecka: co kraj to obyczaj 

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Tego dnia w szkołach i przedszkolach organizuje 

się zabawy i konkursy dla dzieci, często nie ma lekcji. Organizuje się również festyny i pikniki, dzieci 

dostają zabawki i słodycze. 

Tak jak różne są daty Dnia Dziecka, tak różne są także sposoby jego obchodzenia. 

 We Francji wypada 6 stycznia i jest powiązany z Dniem Rodziny. Rodzice i dzieci zasiadają do 

uroczystej kolacji, podczas której jedzą m.in. ciasto z "wróżbami". 

 W Japonii Dniem Dziecka jest 5 maja, chociaż świętują wówczas tylko chłopcy. Ojcowie robią z 

synami flagi w kształcie karpia (symbol siły i odwagi) i wieszają je na drzwiach. Japońskie dziewczynki 

mają swój dzień 3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją 

specjalny napój ryżowy.  

W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia - dzieci tańczą, śpiewają i puszczają latawce, 

ubrane w narodowe stroje. 

W tym szczególnym dniu złóżmy dziecku życzenia, przytulmy i powiedzmy, jak bardzo je kochamy.  

Dzień Dziecka: ważne święto dla całych rodzin 

1 czerwca, czyli Dzień Dziecka to bardzo ważne święto, na które twój maluch na pewno czeka z 

niecierpliwością. W tym dniu wszystko jest dla niego - może zażyczyć sobie śniadanie, jakie tylko 

chce, czekają je prezenty, niespodzianki, mama o dziwo ma cierpliwość jak nigdy, a tata ma więcej dla 

niego czasu. 

 

Ale i my rodzice mamy w tym dniu dużo frajdy patrząc, jak z roku na rok nasze dzieci rosną, zmieniają 

się, robią postępy. To dzień, w którym każde dziecko powinno bardzo mocno poczuć, jak bardzo jest 

kochane i ważne dla swoich rodziców. 

Edukacja plastyczna – Namaluj swoje marzenia  

Edukacja polonistyczna – ćwiczenia w czytaniu – przeczytaj dowolny fragment książki , czytanki lub 

czasopisma. Odpowiedz ustnie na pytanie: Gdzie najlepiej  dzieci świętują Dzień Dziecka ? 

Wychowanie fizyczne – Dowolne zabawy ruchowe. 

Życzę Wam wiele słoneczka, uśmiechu i radości. 

Niech w Waszych sercach zawsze ciepełko gości. 

https://mamotoja.pl/jestes-dzieckiem-jestes-czlowiekiem-pamietaj-o-swoich-prawach,aktualnosci-artykul,18691,r1p1.html


Bawcie się dziś wesoło, realizujcie marzenia, 

bo gdy minie to Święto, zostaną wspomnienia!  

                                                                                          - Wasza wychowawczyni -Renata Gajdosz 

 

 


