Świetlicowe zajęcia zdalne: Dzień Dziecka – prawa i obowiązki dziecka.
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.

Kochani Uczniowie!
Pierwszego czerwca obchodzimy szczególne święto – Dzień Dziecka. Z tej okazji składamy
Wam serdeczne życzenia, proponując zdalne zajęcia świetlicowe poświęcone temu tematowi.
Zaczniemy od przypomnienia sobie, że jako dzieci posiadacie wiele praw, ale i obowiązki.
Zapoznajcie się z zamieszczonymi niżej grafikami, aby je sobie odświeżyć.

Dzień Dziecka jest świętem, na które z niecierpliwością czekają nie tylko najmłodsi w Polsce.
To święto dzieci na całym świecie. Co ciekawe, w niektórych krajach nie jest ono obchodzone
1 czerwca. W Japonii oddzielnie mają swoje święto dziewczynki (3 marca) i chłopcy (5
maja). We Francji obchodzi się Święto Rodziny, które wypada 6 stycznia, a w Hondurasie
dzieci świętują 10 września. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje za Dzień Dziecka
rocznicę uchwalenia Deklaracji praw dziecka, czyli 20 listopada. Tak naprawdę data nie ma
znaczenia! Musimy pamiętać o tym, że wszystkie dzieci są równe, chcą być kochane i
szczęśliwe. Nie ma znaczenia ich pochodzenie, kolor skóry, język, jakim się posługują.

Wincenty Faber, „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.

Przyjrzyjcie się podobiznom dzieci z innych państw. Czy potraficie dopasować nazwę kraju
do ich wizerunków?

Źródło grafiki: pinterest.com

Nazwy państw: Meksyk, Kenia, Chiny, Grenlandia, Francja, Indie, Kanada, Japonia,
Stany Zjednoczone, Kanada.

Na zakończenie – zachęcamy do wysłuchania piosenki pt. „Jesteśmy dziećmi”.

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

