
HISTORIA DNIA DZIECKA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA JEST ŚWIĘTEM 
OBCHODZONYM NIEMAL NA CAŁYM ŚWIECIE.

 Nie we wszystkich krajach świata jednak święto to przypada 
1 czerwca. Odmienny jest także sposób obchodzenia tego dnia, 

na co wpływ ma bez wątpienia różnorodna tradycja, obyczajowość 
i historia wynikająca

Ale, ale… kim tak naprawdę jest dziecko? 
Oto jak przedszkolaki odpowiadają na to pytanie 

Naprawdę warto posłuchać
 

„Dzieci widziane 
 

LINK:www.youtube.com/watch?v=SLAXL1s4j7Q

 W POLSCE i innych krajach byłego bloku socjalistycznego 

Dziecka łączony jest tam z Dniem Rodziny.
obchody tego święta w tych dwóch krajach. 

bowiem za dzień, kiedy to dzieci nie tylko otrzymują od rodziców 
podarunki, lecz także ciasto z „wróżbą” i koronę króla lub 

HISTORIA DNIA DZIECKA

NA ŚWIECIE 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA JEST ŚWIĘTEM 
OBCHODZONYM NIEMAL NA CAŁYM ŚWIECIE.

Nie we wszystkich krajach świata jednak święto to przypada 
Odmienny jest także sposób obchodzenia tego dnia, 

na co wpływ ma bez wątpienia różnorodna tradycja, obyczajowość 
i historia wynikająca z danego kręgu kulturowego.

 
Ale, ale… kim tak naprawdę jest dziecko? 

Oto jak przedszkolaki odpowiadają na to pytanie 
Naprawdę warto posłuchać! 

„Dzieci widziane oczami dzieci” 

www.youtube.com/watch?v=SLAXL1s4j7Q

i innych krajach byłego bloku socjalistycznego 
święto to obchodzone jest właśnie 

dziś - 1 czerwca

 

 We FRANCJI i 
z kolei Międzynarodowy Dzień 

Dziecka przypada na datę

6 stycznia, czyli Święto Trzech 
Króli. Wynika to z faktu, iż 

Dziecka łączony jest tam z Dniem Rodziny. Specyficzne są także 
obchody tego święta w tych dwóch krajach. 6 stycznia uznaje się 

bowiem za dzień, kiedy to dzieci nie tylko otrzymują od rodziców 
podarunki, lecz także ciasto z „wróżbą” i koronę króla lub 

królowej. 

HISTORIA DNIA DZIECKA 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA JEST ŚWIĘTEM 
OBCHODZONYM NIEMAL NA CAŁYM ŚWIECIE. 

Nie we wszystkich krajach świata jednak święto to przypada  
Odmienny jest także sposób obchodzenia tego dnia,  

na co wpływ ma bez wątpienia różnorodna tradycja, obyczajowość  
z danego kręgu kulturowego. 

Ale, ale… kim tak naprawdę jest dziecko?  
Oto jak przedszkolaki odpowiadają na to pytanie  

 

www.youtube.com/watch?v=SLAXL1s4j7Q 

i innych krajach byłego bloku socjalistycznego 
święto to obchodzone jest właśnie 

1 czerwca.  

i WŁOSZECH 
kolei Międzynarodowy Dzień 
Dziecka przypada na datę 

czyli Święto Trzech 
Króli. Wynika to z faktu, iż Dzień 

Specyficzne są także 
stycznia uznaje się 

bowiem za dzień, kiedy to dzieci nie tylko otrzymują od rodziców 
podarunki, lecz także ciasto z „wróżbą” i koronę króla lub 



 OBCHODY DNIA DZIECKA 
BARDZO CIEKAWIE WYGLĄDAJĄ 

W JAPONII.
Podobno według tamtejszej tradycji 

uroczystość ta wywodzi 
się ze święta chłopców zwanego 

Tango-no Sekku,
które świętuje się 

W gestii rodziców tego dnia leży 
przygotowanie latawców w

karpia z papieru bądź tkaniny, 
które następnie wywiesza się na 

masztach przed domem.

WIĘCEJ ARCYCIEKAWYCH INFORMACJI O
DNIA DZIECKA W JAPONII W

PT.: „TAJEMNICA 
 

NIEZWYKLE CIEKAWA JEST HISTORIA 
POŁĄCZENIA TYCH DWÓCH ROCZNIC. 

Jak się bowiem okazuje, Mustafa Kemal Atatürk, uznawany 
za twórcę niezależnej Republiki Tureckiej w 1920 roku, 

stwierdzając, iż to dzieci są przyszłością narodu
właśnie im zadedykować ten dzień. 23 kwietnia w

jak 1 czerwca w Polsce, dzieci zasiadają 

OBCHODY DNIA DZIECKA 
BARDZO CIEKAWIE WYGLĄDAJĄ 

JAPONII. 
Podobno według tamtejszej tradycji 

ość ta wywodzi            
się ze święta chłopców zwanego 

no Sekku, 
które świętuje się 5 maja. 

W gestii rodziców tego dnia leży 
przygotowanie latawców w kształcie 

z papieru bądź tkaniny, 
które następnie wywiesza się na 

masztach przed domem. 

WIĘCEJ ARCYCIEKAWYCH INFORMACJI O OBCHODACH 
DNIA DZIECKA W JAPONII W OSOBNYM PLIKU 

TAJEMNICA JAPOŃSKIEGO KARPIA

Obchody Dnia Dziecka
na świecie m

bezpośrednio związane 
ze świętem narodowym 
danego kraju,

najlepszym przykładem 
jest TURCJA
przypadający na 

kwietnia Dzień Dziecka
jest jednocześnie

Niepodległości.
NIEZWYKLE CIEKAWA JEST HISTORIA 
POŁĄCZENIA TYCH DWÓCH ROCZNIC. 

Jak się bowiem okazuje, Mustafa Kemal Atatürk, uznawany 
twórcę niezależnej Republiki Tureckiej w 1920 roku, 

to dzieci są przyszłością narodu, 
właśnie im zadedykować ten dzień. 23 kwietnia w Turcji, 

jak 1 czerwca w Polsce, dzieci zasiadają 
w parlamencie. 

 

OBCHODACH 
OSOBNYM PLIKU  

PIA” 

Obchody Dnia Dziecka  
na świecie mogą być 

bezpośrednio związane 
więtem narodowym 

danego kraju, czego 
najlepszym przykładem  

TURCJA, gdzie 
przypadający na 23 

kwietnia Dzień Dziecka  
jest jednocześnie Świętem 

Niepodległości.  
NIEZWYKLE CIEKAWA JEST HISTORIA  
POŁĄCZENIA TYCH DWÓCH ROCZNIC.  

Jak się bowiem okazuje, Mustafa Kemal Atatürk, uznawany 
twórcę niezależnej Republiki Tureckiej w 1920 roku, 

, postanowił 
Turcji, podobnie 

jak 1 czerwca w Polsce, dzieci zasiadają  



NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE DZIEŃ DZIECKA,
KTÓRY DZIŚ OBCHODZIMY W POLSCE, JEST

NIEZWYKLE WAŻNYM I POTRZEBNYM ŚWIĘTEM

 „Dzieci są
która rozkwita wciąż na nowo, 

projektem, który nieustannie się 
przyszłością,

 

WĄTPLIWOŚCI, ŻE DZIEŃ DZIECKA,
KTÓRY DZIŚ OBCHODZIMY W POLSCE, JEST

NIEZWYKLE WAŻNYM I POTRZEBNYM ŚWIĘTEM
 
 

„Dzieci są nadzieją,  
która rozkwita wciąż na nowo, 

który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje

 zawsze otwarta”. 
Jan Paweł II

 

 

WĄTPLIWOŚCI, ŻE DZIEŃ DZIECKA, 
KTÓRY DZIŚ OBCHODZIMY W POLSCE, JEST 

NIEZWYKLE WAŻNYM I POTRZEBNYM ŚWIĘTEM. 

która rozkwita wciąż na nowo,  
rzeczywistnia,  

która pozostaje 

Jan Paweł II 
 

 



ZAPRASZAM
Z… DZIEĆMI Z CAŁEGO ŚWIATA 

MOŻESZ TAKŻE 
 

LINK:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzl
e/graj/dla-dzieci/201644

%C5%9Bwiata

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY CIĘ TERAZ DO ZABAWY 
Z… DZIEĆMI Z CAŁEGO ŚWIATA 

 

LINK: 
view.genial.ly/5eba929abd
af590d71d58dee/presentati
on-dzieci-z-roznych

swiata
 

MOŻESZ TAKŻE  UKŁADAĆ P
 

LINK: 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzl

dzieci/201644-dzieci-
%C5%9Bwiata 

CIĘ TERAZ DO ZABAWY  
Z… DZIEĆMI Z CAŁEGO ŚWIATA   

view.genial.ly/5eba929abd
af590d71d58dee/presentati

roznych-stron-
swiata 

UKŁADAĆ PUZZLE  


