
1 CZERWCA 
DZIEŃ DZIECKA



DZIEŃ DZIECKA - SKĄD POCHODZI ŚWIĘTO?
PIERWSZY DZIEŃ DZIECKA W HISTORII ZOSTAŁ
ZORGANIZOWANY 70 LAT TEMU W ZWIĄZKU ZE
ZBIERANIEM PODPISÓW POD APELEM SZTOKHOLMSKIM, 
MAJĄCYM NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
WSZYSTKIM DZIECIOM NA ŚWIECIE. W WIELU KRAJACH
DZIEŃ DZIECKA OBCHODZONY JEST JEDNAK 20 
LISTOPADA. MA TO BYĆ PAMIĄTKA USTALENIA
DEKLARACJI PRAW DZIECKA I KONWENCJI O PRAWACH
DZIECKA PRZEZ ORGANIZACJĘ NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH W 1954 ROKU, ABY ROZPOWSZECHNIĆ
IDEAŁY I CELE DOTYCZĄCE PRAW DZIECI, ZNAJDUJĄCE
SIĘ W KARCIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH.



Początkowo Dzień Dziecka nazywał się
Dniem Róży, później nazwę zmieniono na 
Kwiatową Niedzielę.
Od 1952 roku Polsce tak jak w krajach 

słowiańskich obchodzi się Dzień Dziecka 1 
czerwca.

• W Polsce od 1 czerwca 1994 roku tego dnia 
obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

• Turcy obchodzą Dzień Dziecka 23 kwietnia.

• Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech, to 
jednocześnie dzień rodziny, obchodzony 6 
stycznia w nawiązaniu do Święta Trzech Króli, 
którzy przybyli do stajenki i złożyli podarunki 
maleńkiemu Jezusowi. Dla uczczenia tego dnia, 
6 styczeń to również dzień,  w   którym rodzice 
obdarowują prezentami swoje dzieci.



Ciekawe strony, 
które możecie 
odwiedzić

• http://pisupisu.pl/

• http://www.polalech.pl/index.html

• https://www.gry-matematyczne.pl/gry.html

• https://learningapps.org/view2980987

• https://www.e-kolorowanki.eu/ksiezniczki/

• https://szaloneliczby.pl/zagadki-logiczne/

• https://www.dyktanda.net/

• www.LearningApps.pl

• http://www.zyraffa.pl/artykuly/kat/3/dzien_mam
y
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Zespoły , których 
warto posłuchać:

Arka Noego
Dzieci z Brodą

Fasolki  
https://www.youtub
e.com/watch?v=5S

p3DuRnXkU

• Gawęda

• Radiowe Nutki

• Tęcza

• Śpiewające Brzdące

• Spektakle, które możecie obejrzeć:

• Calineczka
https://www.youtube.com/watch?v=MZWyzAT
BcLw

• Lis Przechera 
https://www.youtube.com/watch?v=sp5c4khhhj
Y

• Pchła Szachrajka 
https://www.youtube.com/watch?v=glzfheqljm
w

• Zostań moim przyjacielem 
https://iteatr.tvp.pl/38225413/zostan-
przyjacielem

• Bajki robotów 
https://iteatr.tvp.pl/38225415/bajki-robotow
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NAJLEPSZE KSIĄŻKI DLA DZIECI NA
KWARANTANNĘ (I NIE TYLKO) 

ZNAJDZIECIE NA STRONIE:
HTTPS://LUBIMYCZYTAC.PL/NAJLEP

SZE-KSIAZKI-DLA-DZIECI-NA-
KWARANTANNE-I-NIE-TYLKO

https://lubimyczytac.pl/najlepsze-ksiazki-dla-dzieci-na-kwarantanne-i-nie-tylko


Jan Brzechwa
Na brzegu błękitnej rzeczki
Mieszkają małe smuteczki.

Ten pierwszy jest z tego powodu,
Że nie wolno wchodzić do ogrodu,
Drugi - że woda nie chce być sucha,
Trzeci - że mucha wleciała do ucha,

A jeszcze, że kot musi drapać,
Że kura nie daje się złapać,

Że nie można gryźć w nogę sąsiada
I że z nieba kiełbasa nie spada,
A ostatni smuteczek jest o to,

Że człowiek jedzie, a piesek musi biec 
piechotą.

Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko
I już nie ma smuteczków nad rzeczką.



WIERSZE DLA DZIECI



Order Uśmiechu - międzynarodowe odznaczenie 
nadawane od 1968 roku za działania 
przynoszące dzieciom radość

Kawalerowie Orderu Uśmiechu (wybór):

• Jan Paweł II

• Franciszek Macharski

• Ewa Błaszczyk 

• Anna Dymna

• Steven Spielberg

• Irena Sendlerowa

• Matka Teresa z Kalkuty

• Majka Jeżowska

• Otylia Jędrzejczak

• Jakub Błaszczykowski

• Marcin Gortat

• Alina i Czesław Centkiewiczowie

• Joanna Kulmowa

• Małgorzata Musierowicz

• Więcej nazwisk znajdziesz na stronie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5
%9Bmiechu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu


Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, 
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (Jan Paweł II)

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich 
pamięta o tym. (Antoine De Saint-Exupery)

• Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat. (Janusz Korczak)

• Trzeba dzieciom dać serce, piękno i 
uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi 
i wszystko, co je otacza. (Maria 
Kownacka)

• Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to 
wychować je; nie można przeżyć za nie 
życia. (Elizabeth Taylor)

• Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie 
– naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli 
nie może – pomóż. (Janusz Korczak)



1 czerwca - w naszej szkole obchodzimy 
też Szkolny Dzień Profilaktyki 

• Warzywa i owoce na talerzu

Na poniższych stronach młodsi i trochę starsi znajdą ciekawe filmy, 
pogadanki, przepisy i inne materiały na temat zdrowego odżywiania 
się

• https://www.youtube.com/watch?v=G7pH0tsCnY0

• https://www.youtube.com/watch?v=U991XwmoYyw

• https://www.youtube.com/watch?v=fHbRdERGeDw

• https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s

• https://www.youtube.com/watch?v=6mWqu6sjeMc
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https://www.youtube.com/watch?v=fHbRdERGeDw
https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s
https://www.youtube.com/watch?v=6mWqu6sjeMc


• http://pisupisu.pl/przedszkole/warzywa

• https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFb
O0CAY

• http://scholaris.pl/zasob/113170

• https://www.youtube.com/watch?v=0e_b5H
tDkyI&feature=youtu.be

• https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-
dziecko/kolorowe-kanapki-dla-dzieci-top-7-
przepisow-na-kanapkowe-cuda/tcxs5y6

• https://beszamel.se.pl/na-sniadanie/pomysly-
na-zdrowe-sniadanie-dla-dzieci-przepisy-na-7-
dni-tygodnia,18176/

http://pisupisu.pl/przedszkole/warzywa
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WSPANIAŁEGO
DNIA DZIECKA
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