
 
 Świętujemy Dzień Dziecka - ciekawostki 

Dlaczego obchodzony jest Dzień Dziecka? Kiedy został on ustanowiony? Czy wszystkie dzieci są w 

tym dniu szczęśliwe?  

Narysuj na papierze sylwetkę  swojego ciała. Następnie podziel narysowaną postać na pół, 

rysując pionową linię. Po jednej stronie utwórz  radosną postać, a po drugiej smutną. 

Jak myślisz –Jakie są przyczyny smutku u niektórych dzieci? „Dzień Dziecka powstał po to, aby 

wszyscy pamiętali o prawach dzieci, o tym, że dzieci mają prawo być szczęśliwe, mają prawo 

wychowywać się w rodzinie, bawić się i czuć się bezpiecznie”. 

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  

           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.  

 
 
Teraz l zaproponuję wam zabawy wykorzystywane przez dzieci we Włoszech i we Francji:  

• Dzieci stoją w kręgu, podając sobie ręce. Poruszają się w prawą stronę, mówiąc wierszyk: 
Kręci się koło, ziemia się kręci, spadają gwiazdy, kucają dzieci. Ten, kto kucnie ostatni, 
wchodzi do koła i zostaje tam tak długo aż zmieni go kolejna osoba.  

• Dzieci wycinają rybki z kartonu. Odginają lekko ogony i głowy. Dobierają się w pary. 
Wstążkami wyznaczają tory na stole. Na sygnał prowadzą rybki do mety dowolną 
techniką, np. dmuchając, wachlując. Nie można dotykać rybek rękami.  

 


