
Dzień dobry Przedszkolaki:-) 

  

Zerknijcie proszę w swoje kalendarze, odszukajcie datę 1 czerwca, przy okazji powtórzcie dni 
tygodnia:-) Czy pamiętacie jak szybko nauczyliście się je wymieniać do melodii „Panie Janie, 
Panie Janie, rano wstań”? 

Co to za data? Jakie dziś święto? 

  

DZIEŃ DZIECKA 

  

Dziś 1 czerwca!!! Ważna data dla każdego dziecka- małego i dużego! 

  

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam kochane przedszkolaki duuużo radości, aby na 
Waszych buziach jak najczęściej pojawiał się uśmiech! - Tysięcy buziaków od rodziców, 
babć i dziadków! Bądźcie szczęśliwi! Dzieciństwo to piękny okres! 

  

Kilka słów o Dniu Dziecka:-) Święto, o którym mowa wprowadzono głównie dlatego, aby 
uświadomić dorosłym, że prawa dziecka powinny być respektowane na całym świecie! Czy 
wiecie, że nie w każdym kraju Dzień Dziecka obchodzi się 1 czerwca? Ta data dotyczy głównie 
Polski, Czech, Słowacji czy Ukrainy. Z kolei np. w Turcji dzieci świętują 23 kwietnia. W 
niektórych państwach Dzień Dziecka obchodzi się 20 listopada(Egipt, Irlandia, Kanada). We 
Francji natomiast 6 stycznia:-) . Ciekawostką jest, że w Japonii- kraju azjatyckim, w którym 
tradycja odgrywa ważną rolę- nie ma typowego Dnia Dziecka. Dziewczynki i chłopcy świętują 
osobno (chłopcy 5 maja, a dziewczynki 3 marca). Niektóre kraje nie mają dokładnie 
sprecyzowanej daty, jak np. Argentyna, Australia czy Węgry. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKtf-N1f3q8 

DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIECIE: 

  

• POLSKA- 1 czerwca to dzień, w którym rodzice skupiają całą swoją uwagę na dzieciach, 
starają się sprawić im przyjemność i radość głównie poprzez wspólnie spędzony czas, 
niejednokrotnie dorośli zapewniają tego dnia dzieciom wiele atrakcji i rozrywek- wycieczki 
np. do zoo, kina, parku; spacery, wspólna zabawa. Pociechy witane są tego dnia miłymi 
niespodziankami- łakociami, słodkim śniadankiem czy drobnymi upominkami. 

• FRANCJA- We Francji Dzień Dziecka to również Dzień Rodziny:-) Francuzi obchodzą święto 
bardzo uroczyście; przygotowują wystawny, rodzinny obiad, podczas którego podawane są 
pyyyszne desery. Popularnym zwyczajem są wróżby dotyczące zwłaszcza dalszych losów 
rodziny:-) Podczas posiłku dzieci nakładają na głowy papierowe korony, które zostały 
wcześniej przygotowane, często otrzymują podarki. 

• JAPONIA- w Japonii, tak jak już wspomniałam, dziewczynki i chłopcy obchodzą swoje 
święta oddzielnie. Święto chłopców jest z reguły znacznie huczniej obchodzone- mali 
Japończycy spędzają czas ze swoimi ojcami. Skupiają się tego dnia na wykonywaniu 
papierowych zabawek. Szyją karpie, z których każdy ma symbolizować jednego członka 



rodziny. Ojciec to karp czarny, matka czerwony, syn niebieski. Japońskie dziewczynki z kolei, 
razem z rodzicami wykonują lalki z różnych materiałów i ubierają je w tradycyjne stroje 
japońskie. Ten dzień jest również Świętem Lalek. 

• SZWECJA- Szwedzi tego dnia skupiają się głównie na poruszaniu kwestii dotyczących 
najmłodszych, np. ich praw. 

• TURCJA- W Turcji dzieci uwielbiają tego dnia puszczać latawce oraz śpiewać i tańczyć w 
strojach narodowych. 

A Wy, macie pomysł, jak spędzić ten wyjątkowy dzień??? Jestem bardzo ciekawa. Jeśli 
macie ochotę, zróbcie fotorelację:-) 

Zadania- proponujemy Wam: 

• spacer z rodzicami 

• zagrajcie rodzinnie w grę planszową 

• zróbcie kino domowe- rodzinne oglądanie 

• wymyślcie super zabawę z rodzicami lub rodzeństwem 

Wszystkiego najpiękniejszego!!! 
 
Piosenka:  

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

 


