
 

 

Dzień Dziecka to święto ustanowione w 1954 roku przez ONZ. 

Główną ideą święta jest popularyzowanie integracji wśród dzieci, a 

przyświecają temu takie wartości jak tolerancja, szacunek i pokój 

na świecie. Dzień Dziecka jest wspierany przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych (ONZ), której działania zmierzają między innymi 

także do tego, by dbać o prawa dzieci. 

Co ciekawe, w niektórych krajach na świecie Dzień Dziecka wcale 

nie jest obchodzony tak jak w Polsce 1 czerwca. Przykładowo we 

Francji i Włoszech obchodzi się Święto Rodziny, które wypada 6 

stycznia. W Japonii oddzielnie obchodzą swoje święto dziewczynki 

(3 marca) i chłopcy (5 maja). W Turcji Dzień Dzieci obchodzony jest 

23 kwietnia. Natomiast w Niemczech obchodzony jest dwa razy w 

roku, 1 czerwca i 20 września😊. 

W każdym z tych krajów dzieci świętują trochę inaczej. We Francji  

najważniejszym wydarzeniem w tym dniu jest uroczysta kolacja, do 

której dzieci siadają razem ze swoimi rodzicami. Podczas posiłku 

podawane jest ciasto z wróżbami. We Włoszech dzieci dodatkowo 

otrzymują od rodziców koronę króla lub królowej . Dzień Dziecka w 

Japonii oparty jest na długoletniej tradycji pochodzącej aż z VIII 

wieku. Dziewczynki w tym dniu przygotowują się na festiwal lalek, 

a chłopcy na festiwal samurajów. Japończycy w tych dniach 

dekorują swoje domy lalkami i kwiatami śliwki. W Turcji w dniu 

swojego święta wszystkie dzieci mają wolne od zajęć w szkole. 

Tureckie dzieci ubierane są w stroje narodowe, tańczą, bawią się, 



zasiadają w parlamencie, a niebo nad Turcją wypełnia się 

kolorowymi latawcami.  

Niezależnie od kraju w tym dniu wszyscy dorośli składają dzieciom 

życzenia.  

 

CZEGO WAM ŻYCZYĆ (M. Terlikowska) 

 

Czego życzyć Dzieciom w Dniu Dziecka: 

czarnych kotów na białych przypieckach, 

burych kotów - 

a może i białych... 

byle były 

i byle mruczały. 

Życzę także Wam niskich okien 

ze słonecznym, zielonym widokiem 

a nad oknem - gałęzi kasztana 

żeby kos miał gdzie śpiewać od rana. 

Życzę rzeki i piasku przy rzece 

na wspaniałe, piaskowe fortece. 

I poziomek w leśnych kotlinach 

drzew, na które dobrze się wspinać. 

Życzę także wam koca, nie-koca, 

który sny Wam przynosi po nocach 

taki koc spełnia wszystkie życzenia: 

to się w okręt, to w wyspę przemienia... 

bywa też latającym dywanem 

by się znowu stać kocem nad ranem. 

I co jeszcze? 

Już chyba niewiele: 

śmiechu w domu 

i lodów w niedzielę 

i przyjaciół najlepszych na świecie 

i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie. 

 

 

 

 

 

KRYTERIA SUKCESU UCZNIA: 

-czytam ze zrozumieniem 

-poszerzam swoją wiedzę na temat tradycji obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach 


