
Dzień Dziecka  

 

 

Kochani w poniedziałek – 1 czerwca - 

Święto każdego z Was – Dzień Dziecka 
Życzę wszystkim dzieciom, 
aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze 
i aby trwało jak najdłużej! 

  
 Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w Światowej 
Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie 
(Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta 
wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1 
czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja 
The International Union for Protection of Childhood, która za cel obrała 
sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie 
Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata. 

Z okazji Dnia Dziecka chciałam Wam przypomnieć jakie macie 
prawa.   

 Zapraszam do wysłuchania piosenki na ten temat: „Piosenka o Prawach Dziecka” 
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4  

 

 



Jakie prawa mają dzieci? 

Wiersz „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego 

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 odmienić, 
Stworzyli dla Was 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 zrobienia 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 zawsze na ratunek 
wzywać. 

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z 
nami, Nikt nie może mi zabronić spotkać 
ich czasami. 

 



Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje 
prawa, A gdy różnię się od innych, to 
jest moja sprawa. 

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie, 
Byście w potrzebie z nich 
korzystały Najlepiej, jak umiecie.

Rozwiążcie także mini-quiz nt. Dnia 
Dziecka: Dzień Dziecka - teleturniej.
https://wordwall.net/pl/resource/2550512/dz

ie%C5%84-dziecka 
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Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze i miłego 
świętowania!  

Pozdrawiam!!! 

Beata Popowicz 


