
Witajcie!  

Zbliża się taki czas w roku, który z pewnością można nazwać czasem Rodziny. Za nami piękne święto Dnia Matki – 

wszystkie Mamy otrzymały zapewne kolorowe laurki, piękne bukiety z wiosennych kwiatów, a może nawet niektórzy z Was 

przygotowali dla swoich Mam coś do zjedzenia lub inną niespodziankę? Każdy Wasz pomysł na pewno był ciekawy i miły Jej 

sercu. 

W tym tygodniu wszyscy pewnie czekacie na kolejne rodzinne święto. Czy pamiętacie, jaki dzień obchodzony jest 1. 

czerwca? Tak! Jest to oczywiście Dzień Dziecka! Oczywiście dzień ten pewnie kojarzy Wam się z prezentami, ale warto wiedzieć 

skąd wziął się pomysł na ustanowienie Dnia Dziecka.  

 

Pomysł obchodów dnia poświęconego najmniejszym nie jest nowy, bo można przyjąć, że na całym świecie Dzień 

Dziecka celebruje się już od około 70 lat, a sama idea takiego dnia powstała już blisko 100 lat temu . Został ustanowiony po to, 

aby przypominać o prawach dzieci. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest zawsze 1. czerwca, ale na świecie te daty są różne: 

Organizacja Narodów Zjednoczonych Powszechnym Dniem Dziecka ogłosiła 20. listopada, w rocznicę uchwalenia „Deklaracji 

praw dziecka”, w Turcji święto dzieci obchodzone jest 23. kwietnia, we Francji 6 stycznia, w Australii w pierwszą sobotę lipca, a 

w Brazylii – 12 października. Dzień Dziecka to tak naprawdę dzień upamiętniający ustanowienie praw każdego Dziecka! 

 



Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka warto zrobić sobie prezent, a przecież jasne jest, że podarki zrobione samodzielnie 

cieszą najbardziej! Dzieciństwo to piękne wspomnienia, czas spędzony z rodziną i mnóstwo emocji, które każdemu towarzyszą w 

codziennym życiu. Zróbcie dla siebie metodą origami taką oto buźkę, które przedstawiać będzie różnego rodzaju emocje, 

malujące się na twarzy. Oczywiście, na swojej kartce możecie narysować każdą buzię, nie musi to być wizerunek misia, tak jak 

pokazane to jest w przykładzie. 

 

http://krokotak.com/2016/10/how-

do-you-feel-today/ 

 

 Po wykonaniu tej ciekawej pracy plastycznej, spróbuj się trochę poruszać! A ponieważ interesuje nas Dzień Dziecka, to 

poniższa piosenka także jest z nim związana. Posłuchaj i postaraj się zapamiętać słowa piosenki autorstwa Jerzego Kobylińskiego, 

zatytułowanej: „Piosenka na Dzień Dziecka”, a wykonywanej przez Orkiestrę Dni Naszych. 

https://www.youtube.com/watch?v=FRsoRU5KVz0 

„Piosenka na Dzień Dziecka” 

Każdy dorosły z dziecka ma coś w sobie, 

Choć latka na karku, zabawy ma w głowie. 

Choć wygląd poważny, bo broda i wąsy, 

To często ma focha, jak dziecko się dąsa. 

 

Każdy z was to dobrze widzi (Każdy z nas to dobrze widzi), 

Wujek Jurek to też dzidzi (2 x). 

 

Zdarzają się także dziwy natury, 

Na przykład jajko mądrzejsze od kury. 

Bo dziecko, gdy wszystkie rozumy pozjada,  

Jest jak profesor – dorosłych przegada! 

 

 

Każdy z was to dobrze widzi (Każdy z nas to dobrze widzi), 

Wujek Jurek to też dzidzi (2 x). 

 

I bywa, że wszystko nam staje na głowie, 

Nie tylko w Dzień Dziecka – tak bywa na świecie! 

Że dzieci, czasami, to mali dorośli, 

A wszyscy dorośli to duże dzieci! 

 

Każdy z was to dobrze widzi (Każdy z nas to dobrze widzi), 

Wujek Jurek to też dzidzi (2 x). 

 

Każdy z was to dobrze widzi (Każdy z nas to dobrze widzi), 

Wujek Jurek to też dzidzi (2 x). 

 

 

http://krokotak.com/2016/10/how-do-you-feel-today/
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Pięknego Dnia Dziecka życzą Panie z Waszej świetlicy! 


