
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ DZIECKA  

Inicjatorem ustanowienia Dnia Dziecka była organizacja „The 

International Union for Protection of Childhood” (Światowy 
Związek Ochrony Dzieciństwa). 

Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca, w Polsce, 
Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Z kolei ONZ obchodzi ten 

dzień 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw 
Dziecka 

W Argentynie święto dzieci obchodzi się w drugą niedzielę 
sierpnia, w Australii w czwartą środę października a na 

Węgrzech – w ostatnią niedzielę maja. 

Dzień Dziecka jest obchodzony podobnie na całym świecie, 

niezależnie od daty - to dzień, kiedy dzieci dostają drobne 
upominki i spędzają czas ze swoimi rodzicami: w zoo, parku, 

na placu zabaw. 

We Włoszech to święto obchodzone jest iście po królewsku - 

dzieci dostają od rodziców papierowe korony, spełniane są 
także ich drobne zachcianki. Oprócz tego "królowie i królowe" 

obdarowywani są ciasteczkami z wróżbą. 

W Japonii do dziewczynek i chłopców podchodzi się 

indywidualnie. Każde z nich ma wiec osobny dzień Dziecka - 
chłopcy 5 maja, a dziewczynki 3 marca. 5 maja Japończycy 

wywieszają na drzwiach lub w ogrodzie kolorowe karpie, 
wycięte z papieru. czerwony karp symbolizuje mamę, czarny 

tatę a niebieski syna. Karp ma dla Japończyków symboliczne 



znaczenie - jest kojarzony z determinacją, siłą i walka z 

przeciwnościami losu. 

Z kolei 3 marca, japońskie dziewczynki przygotowują wystawy 

lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy. 

We Francji zamiast Dnia Dziecka obchodzony jest Dzień 

Rodziny. Świętuje się go 6 stycznia. Rodzice i dzieci zasiadają 
do uroczystej kolacji, podczas której podawane jest m.in. 

ciasto z "wróżbami". 

W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci 

ubrane w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają 
latawce. 

(źródło https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/dzien-dziecka-pochodzenie-swieta-zwyczaje-obchody-

na-swiecie-aa-61Xc-67N6-jimF.html 

Wszystkim dzieciom życzymy 

Wszystkiego najlepszego szczęścia i radości moc ciepłego 

słoneczka co dzień, kolorowych snów co noc...  
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CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
6 CZERWIEC – „AKADEMIA JEDYNECZKI” WYSTEPY DZIECI I 
RODZICÓW W TDK 
8 CZERWCA – BICIE REKORDU GUINESSA W TAŃCU 
„POLONEZ” 
13 CZERWIEC – BRZECHWOLANDIA 
18 CZERWIEC – MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI 6 LETNICH  
19 CZERWIEC- BEZPIECZNE WAKACJE SPOTKANIE Z 
PRACOWNIKAMI STRAŻY POŻARNEJ 
20 CZERWIEC – ŻEGNAJ PRZEDSZKOLE – ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO, POKAZY ZAJĘĆ PROFILOWANYCH 
 
WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI: 
 
01.07 – 22.07 2018 PRZEDSZKOLE NR 2 
23.07 – 05.08 2018 PRZEDSZKOLE NR 5 
06.08 – 31.08 2018 PRZEDSZKOLE NR 1 
01.08 – 31.08 2018 ŻŁOBEK 
 
 

 
 



27 pomysłów na wakacyjne zabawy na dworze  
z dziećmi: 
 
1. Pobawimy się w ciuciubabkę.  
2. Będziemy obserwować spadające gwiazdy, 
3. Pójdziemy do zoo lub do parku ze zwierzętami.                    
4. Puścimy latawiec, 
5. Pobiegamy w deszczu i poskaczemy po kałużach,  
6. Pogramy w chłopka i będziemy rysować kredą po 
chodnikach,  
7. Popływamy kajakiem po jeziorze.  
8.Warsztaty kreatywne i będziemy malować w plenerze to 
coś co uwielbiamy.   
9. Zbudujemy zamek z piasku, 
10. Pójdziemy  do lasu w poszukiwaniu śladów zwierząt.  
11. Będziemy puszczać wielkie bańki mydlane 
12. Pojedziemy na wycieczkę pociągiem,    
13. Pobawimy się w chowanego 
15. Zbudujemy domek na drzewie,  
16. Poszukamy czterolistnej koniczyny,  
17. Zrobimy namiot-szałas pod drzewem i zrobimy dzień 
książkowych odkryć.  
18. Wybierzemy się na wycieczkę rowerową.  
19. Upieczemy ziemniaki w ognisku 
20. Urządzimy bitwę na wodne balony.  
21. Zorganizujemy   dzień z grą  planszową.  
22. Zrobimy korale z jarzębiny,   
23.Ułożymy obrazek z kamieni.  
24. Zrobimy biwak i zanocujemy w namiocie,   
25. Zrobimy zawody sportowe 



26. Wakacyjny dzień przebierańca.  
27. A na koniec zjemy przygotowane domowe lody  z 
owocami                         
 (źródło https://www.jaskoweklimaty.pl/35-pomyslow-na-wakacyjne-zabawy-na-dworze-
z-dziecmi/) 
 

 

ZAPAMIĘTAJ !!!! 

 

  

 

 

 



Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń 

112 numer alarmowy  

Do wszystkich służb ratunkowych; 

policja 997 

straż pożarna 998 

pogotowie ratunkowe 999 

 

Jeśli zapamiętasz te przestrogi, będziesz miał 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Opracowanie: Elżbieta Żywiec 

                                                                                                                          Anna Pitura 


