
Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku. Został on ustanowiony 
w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z prawami dziecka zawartymi w Karcie 
Narodów Zjednoczonych. Powstał w 1954 roku z inicjatywy ONZ i obchodzony jest od 1955 roku w 
wielu krajach na świecie. W Polsce oraz innych państwach bloku wschodniego Międzynarodowy 
Dzień Dziecka był obchodzony już od lat pięćdziesiątych, zawsze 1 czerwca. 

 

 

 

Dzień Dziecka w Polsce – historia 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku. Wtedy to w Genewie 
odbyła się Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. W Polsce natomiast Dzień Dziecka 
obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz świętowano go bowiem już w 
1929 roku, ale 22 września. Tego dnia dzieci po mszy w kościele szły na szkolne akademie, a 
później na wycieczki i zabawy. W tym dniu rozdawano również dzieciom słodycze. W 1952 
roku święto zostało ustanowione na stałe.   



 

Dzień Dziecka na świecie – historia 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1954 roku zaleciło wszystkim państwom członkowskim 
organizowanie obchodów Dnia Dziecka. Dzień ten miał być świętem propagowania idei 
braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie. Dzień Dziecka to również 
okazja do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. 

ONZ obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia Deklaracji praw dziecka, czyli 20 
listopada. Jednocześnie zasugerowano, iż Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być 
obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy. 

 

Film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 -  „My Dzieci Świata „ 

 

Piosenka  

„My dzieci świata”  

https://www.youtube.com/watch?v=dCkHCL5gaAg 

 

Dzieci Świata - cykl reportaży Marzeny Figiel 

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8 



 

 

 

„Piosenka o Prawach Dziecka” 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 



 

 

Wiersz M. Brykczyńskiego „Prawa dziecka” 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los zmienić, 

Spisali dla nich 

mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta, 

Spróbujcie dobrze zapamiętać. 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 



Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać, 

I każdego mogę na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa 

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wierszu poukładały, 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej jak umiecie. 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj  malowanki przedstawiające następujące prawa: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Zaśpiewaj z nami 

https://www.youtube.com/watch?v=i2MqZyufMnk&list=PLg1CqgwFMHxjy-
HrWFiivP5y29GLKuEdF - DISCOPOLOnez #24 - Dzień Dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ - Jesteśmy dziećmi  

https://www.youtube.com/watch?v=C5yKQ5Hji3s - Arka Noego „ Nieidealna” 
 

Zatańcz z nami 

https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs  - Disco Kids - Tancz, Tancz, Tancz 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs - Taniec zygzak 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 - Zumba Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=HPbZTS2Zxnc - Latający Dywan nauka tańca 

https://www.youtube.com/watch?v=BwAxvVldU1Y - Dance Monkey 
 

 

 

 

 



Dzień Dziecka na świecie – ciekawostki 

Początkowo Dzień Dziecka nazywał się „Dniem Róży”, później nazwę zmieniono na 
„Kwiatową Niedzielę”. 

W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony jest w rocznice uchwalenia Deklaracji Praw 
Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopada. 

Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech to jednocześnie wspomniany powyżej „Dzień 
Rodziny”, obchodzony 6 stycznia. Nawiązuje on symbolicznie do Święta Trzech Króli, którzy 
przybyli do Betlejem, by złożyć dary Jezusowi. 

W Szwecji dzieci nie są obdarowywane prezentami z okazji swojego święta. Tego dnia 
dyskutuje się o kwestiach dotyczących najmłodszych, takich jak szkolnictwo czy prawa 
dziecka. 

W Japonii Dzień Dziecka obchodzony jest 5 maja. Świętują wówczas tylko chłopcy. Ojcowie 
robią tego dnia z synami flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i wieszają je na 
drzwiach. Dziewczynki mają także swój dzień, jest nim 3 marca, kiedy to przygotowują 
wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy. 

 

 

 

Zagadki 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvh9Q2fN0UU 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvh9Q2fN0UU 

 

22 magiczne, domowe eksperymenty 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W97JyNzzQHQ 

 

 

 

 

 

 



 

Mamy dla Was kilka propozycji  podwórkowych zabaw sprzed lat 

 

 

1. Kapsle 

Bierzemy kapsle z lemoniady (chociaż z tą lemoniadą w dzisiejszych czasach może być 
ciężko, więc wystarczą jakieś podobne), kredą rysujemy na ziemi trasę wyścigu i na zmianę 
każdy z uczestników pstryka swój kapsel tak, aby pokonując całą trasę (i nie wypadając z 
niej) dotarł do mety (jeśli wypadnie to wraca na poprzednie miejsce albo na sam początek, w 
zależności od ustaleń). 

Kapsle można też dodatkowo okleić czy pomalować , a także podkleić plasteliną, aby je 
obciążyć. 

 

 



2. Guma 

To niby gra dla dziewczyn, ale nie znam chłopaka, który by chociaż kilka razy z nudów nie 
poskakał. Dwie osoby stają na przeciw siebie w odległości około metra i między sobą mają 
rozciągniętą gumę do skakania, którą zahaczają za kostki. Trzecia osoba natomiast ma za 
zadanie, skacząc na tej gumie, wykonać bardzo konkretny, wcześniej ustalony układ. Jeśli jej 
się uda, zwiększamy trudność i podnosimy gumę za kolana, a później za uda. Jeśli się jednak 
nie uda, to zmienia się z jedną z pozostałych osób i one próbuje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M77Rsx6lFuk   - gra w gumę  

 

3. Klasy 

Prosta gra, w której rysujemy kredą na ziemi siedem kwadratów i jedno kółko na ich szczycie, 
a następnie skaczemy po całej trasie w odpowiedniej kolejności. Pamiętam, że my ją lekko 
zmodyfikowaliśmy i za pomocą kapsli lub kamieni, trzeba było najpierw trafić na pole, na 
które chciało się dotrzeć (a trzeba było na każde po kolei, od 1 do 8) i dopiero można było 
skakać. 

 



4. Skakanka/Szczur 

Skakanka w swoim założeniu miała służyć jednej osobie do skakania.  Najpopularniejszą było 
trzymanie rozciągniętej skakanki przez dwie osoby i kręcenie nią, podczas gdy pozostałe 
osoby skakały. Jeśli skakanka była dość długa, spokojnie mogło skakać kilka osób 
jednocześnie. 

Drugim zastosowaniem skakanki jakie pamiętam, był szczur. Jest to gra, która polegała na 
tym, że jedna z osób brała skakankę (lub dwie skakanki związane ze sobą) i kręciła nią nisko 
nad ziemią dookoła siebie, a pozostałe osoby stojące w kręgu musiały nad nią przeskakiwać. 
Komu się nie udało, zostawał szczurem i trafiał do środka. 

 

 

 

 

5. Podchody 

Podchody – rodzaj prostej gry terenowej dla dzieci i młodzieży.  W najmniej złożonej postaci 
polega na tym, że jedna grupa ucieka, zostawiając po drodze strzałki, ślady i zadania do 
rozwiązania (listy), a druga grupa musi ją złapać. W typach bardziej skomplikowanych to 
organizatorzy układają łamigłówki i zadania, mające doprowadzić do odnalezienia miejsc, do 
których zawodnicy mają dotrzeć.                                                                                                        
Do podchodów wymagana jest w zasadzie kreda, kamienie, patyki lub jeszcze cokolwiek 
innego, z czego da się zrobić strzałki na ziemi (lub na ścianach). Jedna drużyna się 
przemieszcza i zostawia za sobą ślady w postaci strzałek (czasem bardzo dobrze ukrytych), a 
druga drużyna cierpliwie czeka ustalony czas i po tym czasie, stara się odnaleźć pierwszą 
drużynę wykorzystując pozostawione wskazówki. Im bardziej kreatywna była drużyna 
pierwsza, tym trudniejsze zadanie stało przed drugą. 



 

 

 

 

 



 

Rozwiąż krzyżówki 

 

 

 

 

 



 

 
Pionowo:  
1. Zwierzęta, które wymarły miliony lat temu. 
3. Niebieski kucyk ze skrzydłami to ... Dash. 
5. ... drogowy lub zodiaku. 
7. Śniegowe domy zamieszkiwane przez Eskimosów.  
8. Śnieżny potwór żyjący w górach. Biały, puchaty stwór z baśni. 
11. Jaki zwierzak jest symbolem mądrości? 
13. "... z Dzikiej Doliny". 
15. Znany wiersz "Tańcowała ... z Nitką". 
16. ... - stworzenie, istota koloru zielonego. Czymś takim jest Shrek i Fiona. 
18. Liczba mnoga od wyrazu "gaz". 



 
Poziomo:  
1. Większość bajek ma szczęśliwe ... 
2. Na jego tarczy widnieje godzina. 
4. Jakie zwierzęta były czczone w Egipcie? 
6. Wymyślony zwierzak, który lata i zostawia po sobie tęcze. Mowa o ... Cat. 
9. Jak nazywa się dziewczyna Kaczora Donalda? 
10. Jaki tytuł ma film opowiadający o żywych zabawkach? 
12. Pan Hilary zgubił swoje ... 
14. Jak nazywa się główny bohater filmu "Król Lew"? 
17. Czerwony Pokemon owad z regionu Hoenn (przemienia się w X1 lub X2, a następnie 
X3 lub X4). 
19. Drewniana budka w której mieszkają pszczoły. 
20. Jakie zwierze nie cierpi koloru czerwonego? 

 
 

Dinozaury, Rainbow, Znak, Igloo, Yeti, Sowa, Mustang, Igła, Ogr, Gazy , Zakończenie, Zegarek, Koty,  

 Nyan, Daisy, Toy-Story, Okulary, Simba, Wurmple, Ul, Byk,  

 

Wykreślanki 

 



 

Rebusy 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


