
 

Historia Dnia Dziecka – najszczęśliwszego święta na świecie 

To, że Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce niezmiennie 1 czerwca od 1952 roku to 

zasługa organizacji - Światowego Związku Ochrony Dzieciństwa. Święto to miało 

uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być respektowane na 

całym świecie, a dzieci nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić głodne ani być 

krzywdzone. Poznaj historię Dnia Dziecka, święta, które uszczęśliwia każdego młodego 

człowieka! 

Kiedy jest Dzień Dziecka? 

Oficjalna historia Dnia Dziecka sięga lat 50. XX wieku. Co ciekawe, w Chinach święto to 

zostało ustanowione znacznie wcześniej, bo już w 1926 roku. Chociaż Międzynarodowy 

Dzień Dziecka obchodzony jest w wielu krajach świata, nie zawsze przypada tego samego 

dnia. W krajach słowiańskich, takich jak Czechy, Słowacja, Ukraina i – oczywiście – 

Polska, Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Dzieci w Turcji świętują 23 kwietnia, 

jednocześnie z Narodowym Świętem Niepodległości. U naszych zachodnich sąsiadów 

termin obchodzenia Dnia Dziecka jest kwestią problematyczną, a wynikło ze 

skomplikowanej historii tego kraju: W RFN dzień ten świętowany był 20 września, zaś w 

NRD – 1 czerwca. Po zjednoczeniu przyjęto oficjalnie, że Dniem Dziecka w Niemczech 

jest 20 września, jednak wiele osób i tak świętuje go 1 czerwca. Ze zwyczaju świętowania 

odstają nieco Francja, Włochy i Japonia. We Francji oraz Włoszech 6 stycznia (a więc w 



święto Trzech Króli) obchodzi się Dzień Rodziny. Od 1948 roku oficjalnym Dniem 

Dziecka w Japonii jest 5 maja, jednak tradycja w tym kraju jest bardzo silna – nieoficjalnie 

5 maja Japończycy świętują Dzień Chłopca, z kolei 3 marca Dzień Dziewczynki. 

Niektóre kraje nie mają konkretnie sprecyzowanej daty fetowania tego święta i tak: 

o w Argentynie przypada ono na drugą niedzielę sierpnia, 

o w Australii na czwartą środę października, 

o na Węgrzech na ostatnią niedzielę maja. 

Są też kraje, w których Dzień Dziecka fetuje się 20 listopada, czyli w rocznicę uchwalenia 

Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (30 lat później). 

Wśród tych państw można wymienić m.in. Egipt, Irlandię czy Kanadę. 

Dzień Dziecka na świecie – życzenia 

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 

był niesamowity i wyjątkowy. 

Wypełniaj każdą chwilę tak, 

aby potem wspominać ja z radością. 

*********************************** 

Miej słodkie sny i marzenia, 

niech one ci się spełniają, 

a Twoje najskrytsze dążenia 

niech realnymi się stają! 

******************** 

Bądź zawsze szczęśliwa(y), 

złym losom nieznana, 

uprzejma, czuła, tkliwa, 

przez wszystkich kochana. 

 

 

 



 

 

Jak w Japonii świętuje się dzień dziecka? 

https://www.youtube.com/watch?v=ybWOTA4YOdY 

DZIEŃ DZIECKA - DZIECI ŚWIATA - Madzia (l.9) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm9Msz3lNaA 

1 czerwca Dzień Dziecka . 

https://www.youtube.com/watch?v=u8kBkOmx3WA 

Majka Jeżowska - Na raz na dwa 

https://www.youtube.com/watch?v=tcI6L8YuSAA 

Dzieci Świata - cykl reportaży Marzeny Figiel 

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8 

Prawa Dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

 

Bądźcie zawsze radośni i szczęśliwi – Cz. Łuszcz. 
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