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TO ŚWIĘTO WSZYSTKICH 

Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych jako dzień światowego braterstwa 

i zrozumienia między dziećmi.
upowszechnianiu idei służących poprawie warunków życia 

i ochronie praw dzieci całego ś
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DZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 
WSZYSTKICH DZIECI NA CAŁYM 

 
Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych jako dzień światowego braterstwa 

i zrozumienia między dziećmi. Dzień ten poświęcony jest 
upowszechnianiu idei służących poprawie warunków życia 

i ochronie praw dzieci całego świata. Międzynarodowy 
Dzień Dziecka obchodzony jest w różnych krajach pod 

różnymi datami. 
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upowszechnianiu idei służących poprawie warunków życia 

Międzynarodowy 
Dzień Dziecka obchodzony jest w różnych krajach pod 
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OBCHODZONY JEST OD 1952 ROKU

 

 

 

 
 

w 

i na Ukrainie

 
OBCHODZONY JEST OD 1952 ROKU

- 1 CZERWCA. 
 
 

Francuskie dzieci otrzymują 
prezenty oraz życzenia 

Tam też dziecięce święto, 
przybiera postać tak zwanego 

Święta Rodziny 

w Czechach,  

i na Ukrainie 

OBCHODZONY JEST OD 1952 ROKU 

otrzymują 
prezenty oraz życzenia 6 stycznia. 

Tam też dziecięce święto, 
przybiera postać tak zwanego 

Święta Rodziny  



 

W Turcji
Dziecka obchodzony jest 

kwietnia wraz ze Świętem 
Niepodległości.

 

Na Węgrzech Dzień Dziecka
z kolei w ostatnią niedzielę maja

 

W Japonii Dzień Dziecka 
obchodzony jest 

dwukrotnie. Dziewczynki świętują
 3 marca, zaś chłopcy 5 maja.
dniu  Japończycy wywieszają przed 
swoimi domami karpie, zrobione z 

papieru. Karpie te symbolizują 
rodziców - ojciec to karp czarny, 
matka czerwony - niebieski karp 

symbolizuje syna
(WIĘCEJ W OSOBNYM PLIKU 

„TAJEMNICA JAPOŃSKIEGO KARPIA”)
 

Turcji Dzień 
obchodzony jest 23 

wraz ze Świętem 
Niepodległości. 

 

 

Na obszarze Australii Dzień Dziecka 
obchodzony jest w czwartą środę 

października

 

 

 
Dzień Dziecka wypada  

ostatnią niedzielę maja. 
 

 
 

ONZ obchodzi tzw. Powszechny 
Dzień Dziecka w rocznicę 

uchwalenia Deklaracji 
oraz Konwencji o prawach dziecka

 

Dzień Dziecka 
obchodzony jest 

Dziewczynki świętują 
chłopcy 5 maja.W tym 

wywieszają przed 
swoimi domami karpie, zrobione z 

papieru. Karpie te symbolizują 
ojciec to karp czarny, 

niebieski karp 
symbolizuje syna. 

(WIĘCEJ W OSOBNYM PLIKU 
„TAJEMNICA JAPOŃSKIEGO KARPIA”) 

Dzień Dziecka 
czwartą środę 

października. 

Powszechny 
w rocznicę 

Deklaracji praw dziecka 
Konwencji o prawach dziecka. 



 TO MIĘDZYNARODOWA UMOWA 
OPISUJĄCA 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach 

świata, w

Prawa wymienione w 
a więc również ty; bez względu na to, kim jesteś, gdzie mieszkasz, 

czym zajmują się twoi rodzice
wyznajesz religię, jakiej jesteś płci, jaka jest twoja kultura, czy jesteś 

w pełni sprawny, czy też nie, bogaty czy biedny. Żadne z was 
dzieci – nie może być traktowane niesprawiedliwie.

Obowiązkiem państwa jest 
i innych dzieci były przestrzegane.

W 2000 r. utworzono w Polsce urząd 
Dziecka, który stoi na straży szeroko roz
dziecka określonych w Konstytucji RP oraz Konwencji 

o prawach dziecka.
należy nie tylko reagowanie na sytuacje łamania praw 
dziecka, ale również dążenie do zapobiegania takim 

W POLSCE NA RZECZ DZIECI
DZIAŁA PONAD 30 TYSIĘCY ORGANIZACJI!

 
 
 
 
 

 
KONWENCJA  

TO MIĘDZYNARODOWA UMOWA 
OPISUJĄCA TWOJE PRAWA.

 
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach 
świata, w tym również w Polsce. 

 
Prawa wymienione w Konwencji mają wszystkie dzieci, bez wyjątku,

a więc również ty; bez względu na to, kim jesteś, gdzie mieszkasz, 
czym zajmują się twoi rodzice, jakim mówisz językiem, jaką 

wyznajesz religię, jakiej jesteś płci, jaka jest twoja kultura, czy jesteś 
w pełni sprawny, czy też nie, bogaty czy biedny. Żadne z was 

nie może być traktowane niesprawiedliwie.
 

Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie tego, aby prawa twoje 
innych dzieci były przestrzegane. 

 

W 2000 r. utworzono w Polsce urząd Rzecznika Praw 
stoi na straży szeroko rozumianych praw 

dziecka określonych w Konstytucji RP oraz Konwencji 
prawach dziecka. Do zadań Rzecznika Praw Dziecka 

należy nie tylko reagowanie na sytuacje łamania praw 
dziecka, ale również dążenie do zapobiegania takim 

sytuacjom. 
 

W POLSCE NA RZECZ DZIECI 
DZIAŁA PONAD 30 TYSIĘCY ORGANIZACJI!

 
 
 
 
 

TO MIĘDZYNARODOWA UMOWA 
WOJE PRAWA. 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA  
to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach 
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wyznajesz religię, jakiej jesteś płci, jaka jest twoja kultura, czy jesteś 

w pełni sprawny, czy też nie, bogaty czy biedny. Żadne z was – 
nie może być traktowane niesprawiedliwie. 

dopilnowanie tego, aby prawa twoje 

Rzecznika Praw 
umianych praw 

dziecka określonych w Konstytucji RP oraz Konwencji 
Do zadań Rzecznika Praw Dziecka 

należy nie tylko reagowanie na sytuacje łamania praw 
dziecka, ale również dążenie do zapobiegania takim 

DZIAŁA PONAD 30 TYSIĘCY ORGANIZACJI! 



Społeczność międzynarodowa 
obojętna na przypadki łamania praw dziecka.

Ważną organizacją, powołaną do niesienia pomocy 
dzieciom i ich rodzinom jest UNICEF

Głównym jej celem jest pomoc 
wyżywienia, ochrony zdrowia, 

rzecz ich dobra oraz rozwijanie oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Społeczność międzynarodowa nie pozostaje 

na przypadki łamania praw dziecka.
Ważną organizacją, powołaną do niesienia pomocy 

dzieciom i ich rodzinom jest UNICEF
Głównym jej celem jest pomoc dzieciom
wyżywienia, ochrony zdrowia, jak również 

rzecz ich dobra oraz rozwijanie oświaty.
 
 

 

 

 

nie pozostaje 
na przypadki łamania praw dziecka. 

Ważną organizacją, powołaną do niesienia pomocy 
dzieciom i ich rodzinom jest UNICEF.  

dzieciom w zakresie 
jak również praca na 

rzecz ich dobra oraz rozwijanie oświaty. 



 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
DZIECI ULICY

 (12 KWIETNIA)
Celem obchodzonego 12 kwietnia 

Dnia Dzieci Ulicy jest zwrócenie 

uwagi społeczności międzynarodowej 

na sytuację dzieci, które właściwie 

żyją na ulicy oraz zmobilizowa

rządów do podjęcia takich

na rzecz dzieci, aby możliwa była 

radykalna zmiana ich losu

                                                   

 
 
 

 
DZIEŃ DZIECKA 

AFRYKAŃSKIEGO
(16 CZERWCA)

 

 
 

Święta pokrewne 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
DZIECI ULICY 
(12 KWIETNIA) 

Celem obchodzonego 12 kwietnia 

jest zwrócenie 

uwagi społeczności międzynarodowej 

, które właściwie 

zmobilizowanie 

takich działań 

, aby możliwa była 

ich losu. 

                                                   Od 2002 roku obchodzony jest

12 UTEGO MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ DZIECI

- na pamiątkę wejścia w życie 

Fakultatywnego Protokołu do 

Konwencji Praw 

wykorzystywania

18. roku życia 

jako żołnierzy

zbrojnych.

 

DZIEŃ DZIECKA 
AFRYKAŃSKIEGO 

(16 CZERWCA) 

 

roku obchodzony jest 

MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ DZIECI-ŻOŁNIERZY 

na pamiątkę wejścia w życie 

Fakultatywnego Protokołu do 

 Dziecka o zakazie 

wykorzystywania dzieci poniżej  

18. roku życia 

żołnierzy w konfliktach    

zbrojnych. 



DZIEŃ DZIECI BĘDĄCYCH 
OFIARAMI AGRESJI

 (4 CZERWCA).
Data ta została ustanowiona 
19 sierpnia 1982 r. na sesji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 
Idea przewodnia towarzysząca 
Narodom Zjednoczonym przy 

uchwalaniu 
Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji dotyczyła 
w większości dzieci i młodzieży będących w strefie działa

niepełnoletnich. Według danych z 2017 roku wynika, że ponad 150 000 

000 dzieci na świecie,

 

 

5 MAJA KAŻDEGO ROKU 
SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAMY O 
WSZYSTKICH ZAGINIONYCH 

DZIECIAC
Przede wszystkim tych, których los 
do dnia dzisiejszego nie jest znany 
i na które bliscy czekają od wielu 
miesięcy czy lat, jak również tych, 

które zostały odnalezione zbyt 
późno

 
 

DZIEŃ DZIECI BĘDĄCYCH 
OFIARAMI AGRESJI 

(4 CZERWCA). 
ustanowiona  

19 sierpnia 1982 r. na sesji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ.  
Idea przewodnia towarzysząca 
Narodom Zjednoczonym przy 

uchwalaniu  
Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji dotyczyła 

większości dzieci i młodzieży będących w strefie działa
 
 

 
Światowy Dzień Sprzeciwu 

wobec Pracy Dzieci
(12 czerwca)

Pomysłodawcą jest 

Międzynarodowa Organizacja 

Pracy. Celem jest zwrócenie 

uwagi na cierpienia 

Według danych z 2017 roku wynika, że ponad 150 000 

000 dzieci na świecie, w wieku 5-17 lat jest zmuszanych do pracy.

  

5 MAJA KAŻDEGO ROKU 
SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAMY O 
WSZYSTKICH ZAGINIONYCH 

DZIECIACH. 
wszystkim tych, których los 

do dnia dzisiejszego nie jest znany 
i na które bliscy czekają od wielu 
miesięcy czy lat, jak również tych, 

które zostały odnalezione zbyt 
późno. 

Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji dotyczyła 
większości dzieci i młodzieży będących w strefie działań zbrojnych. 

 
wiatowy Dzień Sprzeciwu 

wobec Pracy Dzieci  
(12 czerwca) 

Pomysłodawcą jest 

Międzynarodowa Organizacja 

Pracy. Celem jest zwrócenie 

uwagi na cierpienia 

Według danych z 2017 roku wynika, że ponad 150 000 

17 lat jest zmuszanych do pracy. 



 
 Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. 
 Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty

pomożesz mi się z nimi uporać.
 Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy, niż jestem. To 

sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem 
duży. 

 Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie 
przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie. 

 Nie ochraniaj mnie przed ko
Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia. 

 Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo 
zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz. 

 Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do 
kłamstwa, aby n

 Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Znajdę informacje 
gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty był moim 
przewodnikiem po świecie. 

 Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są 
bardzo realne. 

 Nie sugeruj, że Ty jeste
bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki. 

 Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest 
poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą 
serdeczność. 

 Nie zabraniaj mi eksperymentowania 
Bez tego nie mogę się rozwijać. 

 Nie zapomnij, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno 
dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię 

 
WASZE DZIECKO 
 
 
 
 
 

Czy podpisalibyście się pod taką 
prośbą? Zastanówcie się. 

Być może, tekst 
kontakt z dorosłymi
do pracy nad doskonaleniem relacji 

z bliskimi Wam osobami.

 
PROŚBA  

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. 
Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty
pomożesz mi się z nimi uporać. 
Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy, niż jestem. To 
sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem 
duży.  
Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie 
przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie. 
Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. 
Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia. 
Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo 
zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz. 
Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do 
kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.  
Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Znajdę informacje 
gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty był moim 
przewodnikiem po świecie.  
Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są 
bardzo realne.  
Nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam 
bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki. 
Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest 
poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą 
serdeczność.  
Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. 
Bez tego nie mogę się rozwijać.  
Nie zapomnij, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno 
dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię – postaraj się! 

WASZE DZIECKO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Znajdę informacje 
gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty był moim 

Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są 
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bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.  
Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest 
poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą 

i popełniania błędów. 

Nie zapomnij, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno 
postaraj się!  

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Wiele dziś mówiliśmy o 

jednak pamiętać, że korzystając z nich nie może

ograniczać praw innych 

i dorosłych, ponieważ

godnego życia w pokoju, miłości 

i w poczuciu bezpieczeństwa.

A TERAZ ŻYCZENIA:
 

Z OKAZJI WASZEGO 

ŻYCZYMY WAM PRZYJACIÓ

I WSZYSTKIEGO, CZEGO ZAPRAGNIECIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mówiliśmy o Waszych prawach. Musi

jednak pamiętać, że korzystając z nich nie może

ograniczać praw innych - kolegów, koleżanek 

, ponieważ każdy człowiek ma prawo do 

godnego życia w pokoju, miłości 

i w poczuciu bezpieczeństwa.
 

A TERAZ ŻYCZENIA: 

Z OKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA  

YCZYMY WAM PRZYJACIÓŁ NAJLEPSZYCH NA 

I WSZYSTKIEGO, CZEGO ZAPRAGNIECIE.

aszych prawach. Musicie 

jednak pamiętać, że korzystając z nich nie możecie 

kolegów, koleżanek 

ażdy człowiek ma prawo do 

godnego życia w pokoju, miłości  

i w poczuciu bezpieczeństwa. 

 

NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE  

I WSZYSTKIEGO, CZEGO ZAPRAGNIECIE. 


