
Zajęcia świetlicowe ( 2 godziny)    01.06.2020 r.  

Temat: Dzień dziecka   

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat." 

J. Korczak 

Cele. Uczeń: 

- poznaje sposoby obchodzenia Dnia Dziecka w różnych państwach, 

- opowiada o przyczynach radości i smutku u dzieci.

 

 



  

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. 

 

 



 Japonia: Japonia świętuje Dzień Dziecka 2 razy w roku, a to za sprawą podziału na 

płeć. Dziewczynki mają swój dzień w marcu (3.03), a chłopcy w maju (5.05). Jest to 

oparte na  długoletniej tradycji pochodzącej aż z VIII wieku. Dziewczynki w tym dniu 

przygotowują się na festiwal lalek, chłopcy na festiwal samurajów. Japończycy w tym 

dniu dekorują swoje domy lalkami i kwiatami śliwki. 

 

 

 

 

 

 



 Nigeria: Tutaj święto obchodzone jest, podobnie jak w Polsce,  uczniowie biorą udział 

w paradach, część z nich konkuruje między sobą o nagrody.  Jednak organizacje 

międzynarodowe tworzą wspólne wydarzenia, które mają zjednoczyć dzieci z różnych 

rodzin i zapraszają dzieci, które nie mają możliwości korzystania z państwowego 

programu obchodów Dnia Dziecka. Celem takiego działania jest zmniejszenie 

wykluczenia. 

 

 

 

 Nowa Zelandia W Nowej Zelandii święto oparte jest na lokalnym Maori, który strzegł 

skarbów. Głównej ideą tego dnia jest to, aby w tym dniu świętować pokój i miłość. 

 

 



Dzień Dziecka na świecie – życzenia 

Oto kilka propozycji krótkich życzeń (wierszyków) idealnych na Dzień Dziecka: 

 

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 

był niesamowity i wyjątkowy. 

Wypełniaj każdą chwilę tak, 

aby potem wspominać ja z radością. 

Czerp energię ze słońca, 

kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 

Szukaj w sobie siły, 

entuzjazmu i namiętności. 

Żyj najpiękniej jak umiesz 

*** 

Pierwszy czerwca dzień radosny 

kwitną kwiatki, słońce świeci... 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

życzę Tobie sercem całym 

moc uśmiechu i radości 

szczęścia, zdrowia, pomyślności. 

***  

Niech Ci się spełnią pragnienia,  

niech słonko zawsze Ci świeci,  

przyjmij te skromne życzenia,  

od kochających Cię rodziców 

*** 

Bądź zawsze szczęśliwa(y), 

złym losom nieznana, 

uprzejma, czuła, tkliwa, 

przez wszystkich kochana. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

Miłego dnia 

Nauczyciele świetlicy  
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