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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

W listopadzie 1949 r., Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych ogłosiła 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 rocznicęuchwalenia
Deklaracji Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (w 1989 r.).
We Francji6 stycznia świętuje się Dzień Rodziny. Rodzice i dzieci zasiadają wówczas do
uroczystej kolacji, podczas której jedzą ciasto z "wróżbami".
W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe
tańczą, śpiewają i puszczają latawce.
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 (symbolu siły i odwagi) i przymocowują je na drzwiach. 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.

Czerwcowa pogoda
poziomką pachnąca,
wiążedziś dziewczynkom
kokardy
ze słońca.
Chłopcom
złote żagle
napina na chmurze,
zaprasza w dalekie,podniebne podróże.
I biegnie z bukietem
przez ogromny świat
– dla każdego
dzieckaniesie
jeden kwiat.
D. Gellnerowa

Jest taki zwyczaj już od stuleci,
że ludziom dorosłym
życzy się zwykle pociechy z dzieci.
- Pociechy z córki! Pociechy z syna! życzymy tacie przy imieninach.
Mama dostaje piękne laurki
- Pociechy z syna! Pociechy z córki!
Dziadkom się życzy pociechy z wnucząt,
nauczycielom - z tych, których uczą.
Jak Polska długa, hasło w kraj leci:
- Pociechy z dzieci! Pociechy z dzieci!
Trafia to hasło pod wszystkie strzechy.
A dzieciom, to nikt nigdy nie życzy
z dorosłych pociechy...
Życzenia - W. Chotomska

Wszystkiego najlepszego!

