Świetlicowe zajęcia zdalne. Jak obchodzi się Dzień Dziecka w różnych krajach.

Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku.
Został on ustanowiony w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z prawami
dziecka zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych. Powstał w 1954 roku z inicjatywy
ONZ i obchodzony
jest od 1955 roku w wielu krajach na świecie. W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka
był obchodzony już od lat pięćdziesiątych, zawsze 1 czerwca.

TROCHĘ HISTORII
Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku. Wtedy to w
Genewie odbyła się Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci.
W Polsce
natomiast Dzień Dziecka obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz
świętowano go bowiem już w 1929 roku, ale 22 września. Tego dnia dzieci po mszy w
kościele szły na szkolne akademie,
a później na wycieczki i zabawy. W tym dniu
rozdawano również dzieciom słodycze. W 1952 roku święto zostało ustanowione na stałe.
Obecnie podczas Dnia Dziecka (1 czerwca) w polskich szkołach często organizowane są dni
sportu. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa będzie troszkę inaczej, ale na pewno
też bardzo miło i sympatycznie Dzień Dziecka to również okazja do zabrania dzieci na
wycieczki, spacery czy też do kina. Co więcej, z okazji tego święta, od 1994 roku, obraduje w
Warszawie Sejm Dzieci i Młodzieży. W obradach biorą udział uczniowie w wieku 13-17 lat,
którzy wygrali konkurs.
Dzień Dziecka na świecie –ciekawostki
- Początkowo Dzień Dziecka nazywał się „Dniem Róży”, później nazwę zmieniono na
„Kwiatową Niedzielę”. W większości krajów Dzień Dziecka
obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach
Dziecka –20 listopada.
- Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech to jednocześnie wspomniany powyżej „Dzień
Rodziny”, obchodzony 6 stycznia. Nawiązuje on symbolicznie do Święta Trzech Króli, którzy
przybyli do Betlejem, by złożyć dary Jezusowi.
-W Szwecji dzieci nie są obdarowywane prezentami z okazji swojego święta. Tego dnia
dyskutuje się o kwestiach dotyczących najmłodszych, takich jak szkolnictwo czy prawa
dziecka.
-W Japonii Dzień Dziecka obchodzony jest 5 maja. Świętują wówczas tylko chłopcy. Ojcowie
robią tego dnia z synami flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i wieszają je na
drzwiach. Dziewczynki mają także swój dzień, jest nim 3 marca, kiedy to przygotowują
wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy.
- w Polsce 1 czerwca rodzice najczęściej świętują wraz ze swoimi pociechami. Kupują im z
tej okazji drobne prezenty, zabierają na przyjęcia oraz okolicznościowe imprezy. Przede
wszystkim składają jednak życzenia swoim dzieciom.
My również dołączamy się do życzeń, o to kilka propozycji krótkich życzeń (wierszyków)
idealnych na Dzień Dziecka.

***
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej jak umiesz.
***
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
***
Miej słodkie sny i marzenia,
niech one ci się spełniają,
a Twoje najskrytsze dążenia
niech realnymi się stają!

