
TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „DZIEŃ DZIECKA” 

Poznajcie dzieci z różnych stron świata! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Dziecka to dzień, na który z niecierpliwością czekają nie tylko polskie dzieci. To święto 

dzieci na całym świecie. Nie ma tu znaczenia pochodzenie, kraj zamieszkania, kolor skóry, 

język jakim się posługują czy dom, w jakim zamieszkują. Wszystkie dzieci są równe, wszystkie 

chcą być szczęśliwe i kochane! 

My w tym roku poza rodzinnym świętowaniem Dnia Dziecka, zamierzamy bliżej przyjrzeć się 

mieszkającym na innych kontynentach rówieśnikom Julcia, do czego zachęcamy również Was! 

Będziemy oglądać filmiki i prezentacje, będziemy tańczyć i śpiewać, będziemy poznawać 

tradycje i obyczaje dzieci mieszkających m.in. w Azji, Afryce, Ameryce czy na Antarktydzie! 

Najbliższe dni spędzimy w wirtualnej podróży po całej kuli ziemskiej! 



Na samym początku zachęcamy Was do wykonania z dziećmi pracy plastycznej, którą my 

nazwaliśmy „Dzieci całego świata”. Z kolorowego papieru powycinaliśmy głowy, włosy 

i dodatki, takie, jak pióropusz czy czapeczka. Wszystkie elementy połączyliśmy klejem, 

domalowaliśmy radosne buźki i umieściliśmy dzieci na wcześniej przygotowanej kuli 

ziemskiej. Praca ta jest bardzo prosta w wykonaniu i uwierzcie mi, bardzo podoba się 

najmłodszym! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jeszcze poznać dzieci z różnych stron świata? Możecie pośpiewać z dziećmi, pobawić się 

i wspólnie potańczyć przy piosenkach opowiadających o najmłodszych mieszkańcach naszej 

planety! 

 

„Kolorowe dzieci” – Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4  

„Radosne dzieci” Śpiewające dzieci 

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

 

  

http://dziecieceinspiracje.pl/wp-content/uploads/2020/05/DSC_0029.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Warto przeczytać też dzieciom wierszyk Wincentego Fabera, który opowiada o dzieciach 

z całego świata. Może któryś uczeń będzie chciał nauczyć się na pamięć? 

„Dzieci świata” 

W Afryce w szkole na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

Że gdzieś na świeci śnieg pada. A jego rówieśnik Eskimos, 

Tez w szkole w chłodnej Grenlandii, 

Nie uwierzył, że są na świecie 

Gorące pustynie i palmy. 

Afryki ani Grenlandii 

My także jak dotąd nie znamy, 

A jednak wierzymy w lodowce, 

W gorące pustynie, w banany. 

I dzieciom z całego świata, 

chcemy ręce uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną. 

Prezentacja „My dzieci świata” to bardzo proste opowiadanie wierszowane. Dzieci poznają tu 

swoich rówieśników pochodzących m.in. z Polski, Grenlandii, Afryki, Meksyku, Chin czy 

Japonii oraz poznają dużo ciekawostek dotyczących ich życia! 

https://youtu.be/zl_dYe03Yx0 

 

 

 

  

  

https://youtu.be/zl_dYe03Yx0


 

 

 
 

 
 

Dnia czerwca pierwszego 

dzieckiem można nazwać każdego! 
 

 
 

Dzieci – słońce i radość. 

Dzieci – najdroższy skarb. 
 
                                                            K. I. Gałczyński 

 

 
 

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, 

Ile dzieci jest na świecie? 

Kto by to policzyć mógł 

Tyle serc i rąk, i nóg? 

A choć dzieci jest tak dużo, 

Wszystkie wspólnej sprawie służą, 

Wszystkie pragną, pragną z całych sił, 

Żeby świat szczęśliwy był. 

 
J. Brzechwa 



 
 

Ile nas jest w Polsce? 

W Polsce żyje ponad 38 milionów ludzi. Trzecia część, czyli prawie 13 

milionów, to dzieci do lat 14. 

 

 
 

A ile nas jest na świecie? 

Na świecie żyje ponad 6 miliardów ludzi. Dwa miliardy z nich to dzieci. 

 

 

 

A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi, 

Które jest jako ptaszek i motyl, i kwiat – 

Spójrz w oczy twego dziecka... W sercu ci się zbudzi 

Radość, której nie zaćmi najsmutniejszy świat... 

 

Jest podłość i jest rozpacz, i troska, i żal... 

Są złe siły dokoła i jest moc zdradziecka, 

Co więdnąć każe kwiatom, ptaki pędzi w dal... 

Moc tę zwycięża jedno tylko: uśmiech dziecka... 

 
                                                                                      Uśmiech dziecka - J. Ejsmond  

 

 

 

  



56 lat temu, w listopadzie 1949 r., Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych 

zainicjowała 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, który miał być 

świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Obecnie Dzień Dziecka 

znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. 

 

 
 

Pozostałe kraje świata świętują Dzień Praw Dziecka 20 listopada, w rocznicę 

uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka (w 1989 r.). Konkurencyjne święto zaproponowała w 1954 r. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło wszystkim 

państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, 

aby wykorzystać te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia 

pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich 

pomyślnego rozwoju.  

 

 
 

 

 

Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji orzekło także, że każde państwo może 

organizować własne obchody w dniu, który uzna za właściwy. Tak, jak różne są 

daty obchodzenia Dnia Dziecka, różne są również zwyczaje z nim związane.  

We Francji 6 stycznia świętuje się Dzień Rodziny. Rodzice i dzieci zasiadają 

wówczas do uroczystej kolacji, podczas której jedzą ciasto z "wróżbami". 

 



W Japonii Dzień Dziecka ma długą tradycję i obchodzony jest 5 maja - choć 

świętują wówczas tylko chłopcy. Z tej okazji ojcowie z synami wieszają na 

długich masztach flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i 

przymocowują je na drzwiach. I tak zobaczymy całe rodziny karpi: na samym 

szczycie proporzec, potem karpia - tatę, karpia - mamę oraz małe karpie, przy 

czym liczba ich uzależniona jest od ilości dzieci w danym domu. Dziewczynki 

mają swój dzień 3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych 

strojach i piją specjalny napój ryżowy.  

Z okazji Dnia Dziecka obdarowuje się też japońskie dzieci balonikami. Niektóre 

otrzymują ich tak wiele, że trudno je dojrzeć pod balonowym bukietem. 

W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje 

narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwcowa pogoda 

poziomką pachnąca 

wiąże dziś dziewczynkom 

kokardy 

ze słońca. 

Chłopcom 

złote żagle 

napina na chmurze, 

zaprasza w dalekie, 

podniebne podróże. 

I biegnie z bukietem 

przez ogromny świat — 

dla każdego dziecka 

niesie 

jeden kwiat. 

 
Dla każdego dziecka – D. Gellnerowa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

są takie same — 

lubią skakać na jednej nodze 

i lubią zanudzać mamę. 

 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

śpiewają wesołe piosenki 

i byle kamyk, 

i byle szkiełko 

biorą jak skarb 

do ręki. 

 

Podobno dzieci 

na całym świecie 

bywają niegrzeczne czasem, 

lecz to nie u nas, 

nie w naszym mieście — 

to gdzieś za górą, za lasem. 

 
Dzieci – D.  Gellnerowa 

 

 

 

ZADANIE DOMOWE: 

5-ciolatki: KP4, ćw. 2 s. 37; KP4 ćw. 1 s. 38-39 

6-ciolatki: KP5, s. 43; KP5, ćw. 3 s. 47; KP5, ćw. 1 s. 44 



 


